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ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΞ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.

ΕΤΟΣ Α'· Έν Κωνσταντινουπόλει, Σάββατον 25 ’Απριλίου 1885. ΤΕΥΧΟΣ ΛΓ .

ΠΕΡΙ

ΜΑΓΕΙΑΣ και ΑΣΤΡΟΑΟΓΙΑΣ* 1.

1 'Ο έν Σαίμφ ευδόκιμος λειτουργός τής Θέμιδος κ. Ν.
I. ΣΤΑΜΑΊΙΑΔΗΣ εύηρεστήθη νχ εξελληνιση διά τούς ά- 
ναγνώστας τού Κόσμου τήν περί Μαγείας και ’Αστρολο
γίας σπουδαίαν πραγματείαν τού χ. ALFRED MAURY, 
μέλους τού Γαλλικού ’Ινστιτούτού, ής χεφχλαιχ τινα δη
μοσιεύσομε? άρχόμενοι άπό τού ανωτέρω παρατιΟεμένου.
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'Η Μαγεία χαί ή ’Αστρολογία παρα τοι<> άρχαίοις 

Έλλησιν.

Έ θρησκεία παρά τοϊς άρχαίοις ήτο συνδεδεμένη 
πάντοτε μέ άσκήσεις δυσειδαίμονας προκυψάσας έκ 
τής μαγείας τών πρώτων χρόνων. Τό δόγμα ήτο 
πλήρες τούτων. Ή προφητεία ένησκεϊτο ε’ίτε έν είδι- 
κοϊς ιερείς καταστήμασιν άποκαλουμένοις μαντείοις, 
ε’ίτε ύπό έξ έπαγγέλματος μάντεων οίτινες μετέφερον 
άπό πόλεως είς πόλιν τήν άγυρτικήν τέχνην των. ‘Η 
θυσία συνωδεύετο σχεδόν πάντοτε ύπό τελετών, ών 
σκοπός ήτο ή αναγνώρισές τής θελήσεως τών θεών, 
ή και άληθών έπωδών ή πίστις εις τινας μαγι- 
κούς τύπους, εις τινα φίλτρα, εις τινα κινήματα, ήτο 
ύπερβολική. Προσέτρεχον είς ταύτα κατά τής βα- 
σκανίας, δπως έπικαλεσθώσι τούς θεούς, δπως θε- 
ραπεύσωσιν άσθενείας, έπουλώσωσι πληγάς και άπο- 
τρέψωσι τήν κακοποιόν επιρροήν τήν άποδιδομένην 
είς τινας πράξεις. Αί καθάρσεις, αίτινες είχον σπου- 
δαιότητα έν τή λειτουργία, συνοδεύοντο πάντοτε 
ύπό λόγων καί ασκήσεων αναλογών πρός τάς επω- 
δχς καί φαίνεται δτι αί καθάρσεις αύται ύπήρξαν ή 
αφορμή τών μυστηρίων. Άπέδιδον είς τόν Όρφέα, 
τόν ύποτιθέμενον θεμελιωτήν των, τήν σύνθεσιν δια
φόρων φίλτρων. Οί μάντεις οίτινες ένίοτε έσχημάτι- 
ζον αληθή φυλήν, απέδιδαν έαυτοϊς δύναμιν έπί τής 
φύσεως· έγοήτευον τούς όφεις, ώς οί ψύλλαι τού 
Παρίου καί τής Λιβύης, έξώρκιζον τούς άνεμους καί 
ήδύναντο ,έτι νά μεταμορφώσωσι τούς ανθρώπους είς 
ζώα* ή είς τήν λυκανθρωπίαν πίστις ήτο πολύ άρ- 
χαία έν Έλλάδι ένθα σώζεται καί σήμερον.

Ή δύναμις αύτη ή άποδιδομένη είς τούς μάντεις 
φαίνεται έν ταϊς γηραιοτέραις μυθολογικαϊς παραδό- 
σεσι τής Ελλάδος, έν τοϊς μύθοις τής Μήδειας καί 
τής Κίρκης. Αί Θετταλαί είχον ιδίως μεγάλην ύπό- 
ληψιν έν τή τέχνη τών φίλτρων καί ήδύναντο, καθ’ 

ά διεβεβαίουν νά καταβιβάσωσι τήν σελήνην έκ τού 
ούρανού. Ό Μένανδρος έν τή κωμωδία του τή άπο- 
καλουμένη ΘετταΛτι παρίστη τάς μυστηριώδεις τε- 
λετάς, δι’ ών αί μάγισσαι αύται ήνάγκαζον τήν σε
λήνην νά έγκαταλείπη τόν ούρανόν, θαύμα δπερ κα
τέστη, ούτως είπεϊν, ό κατ’έξοχήν τύπος πάσης έπω- 
δής καί δπερ δ Νόννος λέγει δτι έξετελεϊτο ύπό τών 
Βραχμάνων.

Ύπήρχον έπωδοί καί κατωτέρου βαθμού, οί γόη- 
τες, ών τό δνομα έσχηματίσθη έκ τών ταραχωδών 
καί θρηνωδών κραυγών δι’ ών έπεκαλούντο τούς θε
ούς* οί γόητες ούτοι ήσαν οί αληθείς Έλληνες μά
γοι οί κατ’ εύθεϊαν κληρονόμοι τών μάγων τών βαρ
βάρων χρόνων. Έφοβούντο τήν ίσχύν των διότι ύ- 
πέθετον πάντοτε δτι αί προθέσεις των ήσαν έγκλη- 
ματικαί. Έγίνωσκον δπως αί γυναίκες τής Θεσσα
λίας νά παρασκευάζωσι φίλτρα καί έπώλουν είς π’άν- 
τας τήν διαβολικήν ύπηρεσίαν των. Έν τούτοις ή έ- 
πίσημος θρησκεία τών Κρατών άπέβαλε τήν έπέμ- 
βασίν των καί πολλάκις έγένοντο νόμοι κατά τής 
έξασκήσεως τής έπικινδύνου τέχνης των.

ΤΙ μαγική δεισιδαιμονία διετηρεϊτο ιδίως ένεκα 
τής έπιρροής ήν ένήσκουν έπί τής πολυθείας αί θρη- 
σκεϊαι τής Φρυγίας, τής Θράκης καί Αίγύπτου. Έν 
’Ανατολή αί δεισιδαιμονίαι αύται ήσαν στενώτερον 
συνδεδεμέναι μετά τής θρησκείας ή έν Έλλάδι. Αί 
παρακλήσεις είχον χαρακτήρα έπικλήσεων καί έξορ- 
κισμών καί διετήρουν λέξεις ώρισμένας, οίας τά Έ- 
φέσια καί τά Μιλήσια, είς άς άπέδιδον θαυμάσια α
ποτελέσματα. Οί ιερείς τής Μικράς ’Ασίας ύπεμίμνη- 
σκον μάλλον τών τής ‘Ελλάδος τούς μάγους καί έπω- 
δούς, ών τύποι ήσαν οί Τελχίναι, πρόσωπόποίησις 
τών ήλιακών άκτίνων μεταμορφωθεισών είς γόητας 
ύπό τής φαντασίας τών ποιητών* άλλως τε καί οί 
ξένοι θεοί, ών ή λατρεία είσήχθη παρά τοϊς Έλλη- 
σιν, άποκλεισθέντες τής έθνικής θρησκείας παρίσταν- 
το ύπό τόν χαρακτήρα τών δαιμόνων, τών πνευμά
των δευτερευούσης τάξεως, τών πνευμάτων άτινα 
δέν έτίμων διά τελετών κανονικών καί νομίμων, άλλ* 
ών έξησφάλιζον τήν προστασίαν διά τοιούτων παρα
δόξων καί μυστηρίων. Τά ξένα λοιπόν δόγματα έλάμ- 
βανον έν Έλλάδι τόν χαρακτήρα μαγικών ένεργειών 
καί έπειδή διετήρουν συχνάκις τάς λέςεις καί τούς 
τύπους, ούς έδανείζοντο έκ τών χωρών ένθα παρή- 
χθησαν, αί παρακλήσεις καί αί έπικλήσεις έθεωρούντο
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ύπό τών Ελλήνων ώς λέξεις μυστηριώδεις πεπροικι- 
σμέναι δι* ύπερφυσικής δυνάμεως.

Ύπήρχεν ετι έν Έλλάδι δόγμα τι δπερ ήτο αύτό 
καθ’ εαυτό αληθής μαγεία* τούτο ήτο τό τής Εκά
της. Ή θεότης αυτή, προσωποποίησις τής σελήνης, 
ήτις έκπέμπει μυστηριώδεις ακτίνας έν τω σκοτει τής 
νυκτος, ήτο ή προστάτις τών μαγισσών είς ταύτην 
άπέδιδον τό δώρον τών θαυμάτων και τήν άποκά- 
λυψιν τών έπωδών· ταύτην ύπέθετον άποστέλλουσαν 
τά φάσματα κτινα προκαλεΐ ό φόβος έν τώ σκοτει. 
Τά εν τισι μέρεσι τής Ελλάδος εορταζόμενα μυστή
ρια έπληρούντο τελετών όμοιων ταϊς τών μάγων και 
θαυματουργών. Τά πάντα συνεδυάζοντο δπως πλή- 
ξωσι τήν φαντασίαν, προκαλέσωσι τάς παραισθήσεις 
και διατηρήσωσι τήν σκοτεινοτέραν και σκληροτέραν 
δεισιδαιμονίαν. ’Εντεύθεν ή σπουδαιότης ής άπελάμ- 
βανον έν τώ δόγματι τά ερπετά και τά ακάθαρτα 
ζώα, τά φίλτρα καί αί αηδείς συνθέσεις, οί έξορκι- 
σμοί και αί παράδοξοι διατυπώσεις. Διά τών μέσων 
τούτων ήνάγκαζον τήν θεότητα νά φανή είς τούς 
λάτρεις αύτής, ίκανοποιήση τάς εύχάς των καί εύο- 
δώση τάς έπιχειρήσεις των. Άκούσωμεν είς άποδει- 
ξιν χρησμόν δοθέντα κατ’ αύτόν τόν Πορφύρων παρ’ 
αύτής τής Εκάτης. «Γλύψατε άγαλμα ξύλινον λίαν 
«ομαλόν καθ’ ά θά ύποδείξω· ποιήσατε τό σώμα τού 
«αγάλματος έκ ρίζης πηγάνου, κατόπιν κοσμήσατε 
«αύτό διά μικρών οικιακών σαυρών, θλίψατε μύρραν, 
«στύρακα καί λίβανον μετά τών αύτών ζώων καί 
«άφετε τό μίγμα έκτεθειμένον κατά τήν αύξησιν τής 
«σελήνης· τότε απευθύνατε τάς εύχάς καί άκολού- 
«Θως (ό τύπος δέν διετηρήθη) δσας διαφόρους μορ- 
«φάς εχω τόσας σαύρας θά λάβητε* τά πάντα νά 
«γείνωσι μετά προσοχής· κατασκευάσατε' μου οίκημα 
«έκ δάφνης αυτοφυούς καί απευθύνατε θερμάς παρα- 
» κλήσεις είς τήν εικόνα μου* θά μέ ϊδητε καθ’ύπνους».

Τόν τύπον τής έπικλήσεως, δν ό Εύσέβιος δέν 
διετήρησεν, εύρίσκομεν έν τοϊς φιλοσοφουμένοις άτινα 
έναλλάξ άποδίδονται είς τόν Ωριγένη ν ή είς τόν άγ. 
'Ιππόλυτον. «Έλθέ καταχθονία, γηίνη καί ούρανία 
«Βομβώ, θεά τών μεγάλων οδών καί τών διασταυ- 
«ρουμένων, σύ ήτις φέρεις τό φώς, ήτις οδεύεις τήν 
«νύκτα, έχθρά τού φωτός, φίλη καί σύντροφος τής 
«νυκτος, σύ ήν εύφραίνουσιν αί ύλακαί τών κυνών καί 
«τό χυνόμενον αίμα, ήτις πλανάσαι άνά μέσον τών 
«σκιών διά τών τάφων, ήτις έπιθυμεϊς τό αίμα καί 
«φέρεις τόν τρόμον είς τούς θνητούς, Γοργώ, Μορμώ, 
«Σελήνη ύπό μυρίας μορφάς, παράστηθι μέ εύμενές 
«βλέμμα είς τάς θυσίας ήμών».

Ό Εύριπίδης έν τή έπικλήσει, ήν τίθησιν είς τό 
στόμα τής Μήδειας καί ήν έμιμήθγ» ό Όββίδιος, τη
ρεί τήν αύτήν περίπου γλώσσαν. Είνε αναμφίβολον οτι 
ή φαντασία πληττομένη ύπό τών τύπων τούτων σχη- 
ματισθέντων έν ύφει παραδόξω καί άρχαϊκω, έβλεπεν 
εύκόλως τάς έμφανίσεις δι’ ών ή Εκάτη έξεδήλου 
τήν παρουσίαν της. Άλλ’ ή άπάτη συνέτρεχε πολ
λάκις τόν φόβον τά αύτά φιλοσοφούμενα λέγουσιν 
ήμϊν είς ποια μέσα κατέφευγον τούλάχιστον κατά 
τούς τελευταίους χρόνους δπως προκαλέσωσι τήν 

φαντασμαγορίαν ταύτην. «Δέν θέλω νά παρέλθω έν 
«σιγή, λέγει ό ανώνυμος συγγραφεύς, τήν αίσχρό- 
«τητα έφ* ής βασίζεται ή τέχνη τής λεκανομαντείας· 
«οί μάγοι έκλέγουσι κεκλεισμένον δωμάτιον ουτινος 
«εχρωμάτισαν προηγουμένως τήν οροφήν κυανήν, 
«φέροντες μεθ* εαυτών καί έκθέτοντες αντικείμενα τού 
«αύτού χρώματος· θέτουσι κατά γής έν μέσω τού 
«δωματίου λεκάνην πλήρη ’ΰδατος έν ώ άντανακλά- 
«ται τό κυανούν τής οροφής ώς άν ήτο τό τού 
«ούρανού· είς τό έδαφος έφ’ ού βασίζεται ή λεκάνη 
«σχηματίζουσι κρυφίαν οπήν καί ή λεκάνη ήτις είνε 
«λιθίνη έχει τό βάθος αύτής ύέλινον ύπό τό δωμά- 
«τιον ύπάρχει άλλο κρύφιον, ύφ’ δ είσι κεκρυμμένοι οί 
«συμπράκτορες μετημφιεσμένοι είς θεούς καί δαίμο- 
«νας ούς ό μάγος θέλει νά παρουσιάση· ό άπατώ- 
«μένος βλέπων τά πρόσωπα ταύτα καταλαμβάνεται 
«ύπό τρόμου καί δίδει εύκόλως πίστιν είς παν δ,τι 
«τώ λέγουσιν. Ιδού δέ πώς κατορθώνουσι νά παρου- 
«σιάσωσι τδν δαίμονα έντός τών φλογών. Είκονί- 
«ζουσιν έπί τού τοίχου τήν μορφήν ήν θά έπικαλε- 
«σθώσι· τήν εικόνα ταύτην άλείφουσι κρυφίως διά 
«συνθέσεως έκ Λακωνικής καί Ζακυνθίας ασφάλτου, 
«κατόπιν προσποιούμενοι δτι ένεργούσι τήν έπίκλη- 
«σιν προσεγγίζουσι τό φώς είς τόν τοίχον καί ούτω 
«τό είκονισθέν άνάπτει καί καίεται».

«Ιδού, έξακολουθεϊ ό χριστιανός συγγραφεύς, ποϊον 
«τό μέσον δι’ ού παριστώσι τήν Έκάτην ίπταμένην 
«ύπό τό σχήμα αερίου πυρός· ό μάγος κρύπτει συν- 
«εργον τινα είς ώρισμένον μέρος, κατόπιν οδηγεί 
«τούς θέλοντας νά 'ίδωσιν, ούς πείθει δτι θά τοϊς 
«παραστήση τήν θεάν ίππεύουσαν έν τώ άέρι ύπό 
«μορφήν πύρινον τοϊς συνιστα νά ήνε προσεκτικοί 
«κατά τήν έμφάνισιν τής φλογός καί νά πέσωσιν ά- 
«μέσως το πρόσωπον κατά γής μένοντες έν τή θέσει 
«ταύτη έως ού τούς καλέση· τότε άδει έν πλήρει 
«σκοτει τόν τύπον τής έπικλήσεως. Άμα άρξαμένης 
«ταύτης, παρουσιάζεται φώς ιπτάμενον είς τόν αέρα· 
«καταληφθέντες ύπό φρίκης οί βλέποντες ρίπτονται 
«κατά γής καλύπτοντας τό πρόσωπον ό συνεργος 
«άμα περατωθή ή έπίκλησις άφίνει ίκτϊνον ή γύπα 
«είς δν είνε προσδεδεμένη δέσμη φλεγομένη* τό πτη- 
«νόν τρομάζον ένεκα τής φλογός τρέχει ύψηλά* τό 
«θαύμα έκπλήττει τούς μωρούς οίτινες όλονέν κρύ- 
«πτονται* τό πτηνόν πεφοβισμένον ρίπτεται κατά 
«παντός δ,τι συναντά καί φέρει τήν πυρκαϊάν οτέ 
«μέν είς τό έσωτερικόν τού δωματίου, ότέ δέ είς 
«τήν είσοδον».

Ούδεμία άμφιβολία δτι πράγματα τού αύτού εί
δους έγίνοντο είς πολλάς έπικλήσεις· τοιούτων ιδίως 
μέσων έγίνετο έν τώ Τροφωνείω άντρω καί κατά τήν 
νεκυομαντείαν.

Ύπήρχον έν Έλλάδι πολλά μαντεία είς ά μεταβαί- 
νοντες πολλοί ήρώτων περί τού μέλλοντος. Οί ψυχα
γωγοί, ή έπικληταί τών ψυχών, κατώρθουν διά τών 
έξορκισμών, ώς έπραττον αί Πυθώνισσαι τών’Ιουδαίων, 
νά προκαλώσι τά φάσματα, άτινα έθεωρούντο ψυχαί 
έξελθούσαι έκ τού Άδου, τής ύπογείου διαμονής τών 
σκιών,καί έχομεν διδόμενα νά πιστεύωμεν δτι δπως

λως ούδέποτε είδον τήν Βαβυλώνα, έλαβον τόν τί
τλον τούτον δπως έμ.πνεύσωσι πλείονα πίστιν είς 
τούς μωρούς οίτινες τούς ήκουον. Τότε διεδόθη- 
σαν άνά τήν Ανατολήν τά ονόματα τού Άστραμ- 
ψύχου, Γοβρύα, Παζάτα καί πολλών άλλων μάγων, 
ών ή μαντευτική τέχνη είχεν έμποιήσει αϊσθησιν. 
Τά ονόματα ταύτα έτέθησαν, δπως καί τό τού Ζω
ροάστρου ύπό πλαστογράφων έπί τών βιβλίων των, 
έπί τώ σκοπώ τού νά παράσχωσι πλειότεοον κύοος, 
Ό θέλων νά ίαθή έξ ανιάτου νοσήματος, νά έπιτύχη 
συνταγήν τινα πλουτισμού καί έξιλεώση τούς θεούς 
διά τι διαπραχθέν έγκλημα, άπηυθύνετο είς τούς Χαλ- 
δαίους. Ό Θεόφραστος έν τοϊς χαρακτήρσί του πε- 
ριέγραψεν ένα τών δεισιδαιμόνων τούτων, οίτινες τούς 
ήρώτων είς πάσαν άφορμήν. Τούς προσεκάλουν κατά 
προτίμησιν είς τάς γεννήσεις καί κατά τινα παράδο- 
σιν, ήν ό Άουλος Γέλλιος άφήκεν ήμϊν, ό πατήρ τού 
Εύριπίδου τούς συνεβουλεύθη δπως μάθη τό μέλλον 
τού υιού του.

("Επεται συνέχεια).

--------------------------------------

Ο 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΒΡΑΡΔΟΣ.

(Διήγημα) J
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— Είςελθε, Λεονάρδε, εϊςελθε. Τί τρέχει;
— Κυρία, άπεκρίνατο ό Αεονάρδος, είςελθών ά- 

κροποδητί· έπειδή ό άγροφύλαξ πάσχει ποδάγραν, 
καί ούτε πόδα, ούτε σκέλος κινεί, ήλθον νά έρωτήσω 
έάν πρέπη νά προςκαλέσω τούς χωροφύλακας.

— Καλώς, είπεν ή Μάρθα* προςκάλεσον τούς χω

ροφύλακας.
— Καί πρός τί, δι’ όνομα Θεού ·,
— Πρός σύλληψιν, καί τό λέγω μετά σεβασμού 

πρός τήν όμήγυριν, κακούργου, περιφερομένου άπό δύο 
ωρών περί τόν κήπον. Δέν φαίνεται δέ δτι σκοπεύει 
νά φύγη, πριν ή πράξη κακόν τι.

— Τί φλυαρείς, Λεονάρδε; Κακούργος έδώ, έν 

τούτω τώ τόπω ;
— Συγγνώμην, συγχώρησιν. Δέν είνε άνθρωπος 

τούτου τού τόπου.
— Καί πόθεν λοιπόν έρχεται; Τί θέλει; ώμίλη- 

σας πρός αύτόν ;
— Δι’ δλου, δι’ δλου, άλλά παρηκολούθησα μα- 

κρόθεν, κρυπτόμενος ύπό τά δένδρα.
— Λοιπόν τόν είδες, είπεν ή Μάρθα. Πώς φαίνε

ται ή όψις του;— Δεσποινίς, δέν φαίνεται μέν δύςμορφος καί δύ- 
νασαι νά τόν εκλάβης ύψηλον ωραϊον ανδρα, μετά 
καλών ένδυμάτων. Άλλ’ έχει πρόςωπον ! Κάτι μύ- 
στακας καί λαμπρόν δέρμα, ώς πριγκιψ ίνδος ! Δεν 
είνε δυςειδής· άλλά, θεέ μου, κάτι κινήματα, κάτι 
τρόποι! Υπάγει, έρχεται, άνω, κάτω· βαδίζει είς 
τάς πρασιάς, μαστιγόνει τούς κλάδους, πλησιάζει 
σιγά σιγά είς τό σπήτι, το βλεπει και αφού το ιδη 
καλώς, είςέρχεται πάλιν βιαίως είς τόν κήπον, ως

’ 1 *1δε τεύχος ΛΒ'.

άναγκάσωσιν αύτάς νά δμιλήσωσι προσέτρεχον είς τήν 
έγγαστριμυθίαν ή νεκυομαντεία, ής ή χρήσις έξηκο- 
λούθησεν έν ’Ιταλία καί ής ή Όόύσσεια παρέχει 
περίεργον σκηνήν, ανευρίσκεται έν τη νεκυομαντεία 
τού μέσου αίώνος άνανεουμένη κατά τούς τελευταίους 

χρόνους.
Άλλ’ ή Ελληνική αύτη μαγεία δέν είχε τόν σοφόν 

καί κανονικόν χαρακτήρα τής μαγείας τών Ασσυριών 
καί Περσών άλλως τε καί δέν συνεδέετο μέ τήν μελέ
την τών αστέρων, άγνωστον τοϊς πρώτοις Έλλησιν. 
Έν Μικρά Άσία καί Περσία οί Έλληνες ήντλησαν τήν 
γνώσιν έκείνης. Πολλοί φιλόσοφοι καί ιό ία ό Πυθα
γόρας καί ό Δημόκριτος έμυήθ'Λσαν είς τά μυστήρια 
τών μαθητών τού Ζωροάστρου καί μάντεις τινές τής 
Ελλάδος μετέβησαν παρά τώ μεγάλφ βασιλεϊ δπως | 
διδαχθώσι τήν τέχνην τών έπωδών. Άλλ’ δ,τι ιδίως 1 
έξέτεινεν έν ταϊς Έλληνικαϊς χώραις τό όνομα καί 
τήν ύπόληψιν τών μάγων καί είσήγαγεν έν τή Ελ
ληνική γλώσση αύτό τό όνομα τής μ.αγείας, ήσαν οί 
ίερεΐς οίτινες συνώδευσαν τόν Δαρεϊον και τόν Εέρξην 
είς τάς έκστρατείας αύτών. Ό Πλίνιος καί άλλοι συγ
γράφεις άπέδιδον τήν έν Έλλάδι εισαγωγήν τής μα
γείας είς τόν Όσθάνην, πρόσωπον ούτινος τό ό
νομα αποκαλύπτει έπαρκώς τήν Περσικήν καταγω
γήν. Μαθητής ών τού Ζωροάστρου ήκολούΟησε, καθ’ 
ά: έβεβαίουν, τόν Εέρζην είς τήν Εύρώπην. Ό μέγας 
βασιλεύς ούδέποτε μετέβαινεν είς πόλεμον χωρίς ν’ 
άκολουθήται ύπό ιερέων έπιφορτισμένων νά τώ έξα- 
σφαλίζωσι τήν εύνοιαν καί έξετάζωσι τό μέλλον. Ό 
Ούάρρων ό ύπό τού άγ. Αύγουστίνου μνημονευόμενος 
λέγει δτι έκ Περσίας είσήχθη είς τήν Ελλάδα καί 
’Ιταλίαν ή τέχνη τής έπικλήσεως τών νεκρών.

Άφ’ ετέρου δταν ή έγκατάστασις τών Σελευκιδών 
είσήγαγεν έν Ασσυρία τάς κυβερνητικάς άρχάς τής 
Ελλάδος, ήκιστα εύνους πρός τήν θεοκρατείαν, τότε 
ή άνάμιξις τής Ελληνικής μυθολογίας ήλλοίωσε τήν 
παλαιάν Ανατολικήν μυθολογίαν καί ή Βαβυλών έ- 
παυσεν ούσα ή πρωτεύουσα τού κράτους, άντικατα- 
σταθεϊσα διά τής Σελεύκειας, οί Χαλδαϊοι μάγοι ά- 
πώλεσαν τό γόητρόν των, ή έξουσία των διεσείσθη 
καί φαίνεται δτι καί αύτή ή έπιστήμη των έ'παθεν 

έκ τής έζασθενήσεως τής ισχύος των.
Οί δεσμοί, οίτινες ύπήρχον μεταξύ τών μελών 

τών ιερών συλλόγων έχαλαρώθησαν, σχίσματα έγέ- 
νοντο καί διάφοροι σχολαί ίδρύθησαν. Οί Άσσύριοι 
ίερεΐς ήρχισαν νά διασπείρωνται καί πολλοί αύτών 
μετέβησαν πρός ζήτησιν τύχης είς Ελλάδα ή Μι- 
κράν Ασίαν. Λέγεται μάλιστα δτι ό Χαλδαΐος άστρο- 
λόγος Βερώς ίδρυσεν έν Κω σχολήν τής αστρονομίας. 
Ούτως αί χώραι αύται δέν έβράδυναν νά πλημμυρή- 
σωσιν άστρολόγων, μάγων, μάντεων έλθόντων έξ 
Ανατολής, πλανωμένων άπό πόλεως είς πόλιν, 
φερόντων φίλτρα, πωλούντων προρρήσεις καί διδα
σκόντων τήν τέχνην των εις τινας. CII άχοτε^εΰ^α- 
τιχή, τούτέστιν ή έπιστήμη τής έπιρροτς τών άστέ- 
ρων, ήτο τού συρμού παρά τοϊς Έλλησι. Τό όνομα 
τού Χαλδαίου κατέστη συνώνυμον τού ώροσκόπου, 
τού προφήτου καί πολλοί άγύρται οίτινες άναμφιβό-
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ό'φις . . . ’Ερωτώ λοιπόν άν είνε τρόποι καλοϋ χρι
στιανού. Έπειτα ούδείς είδεν αύτόν, διαβάντα τάς 
κιγκλίδας. Είςήλθε λοιπόν διά κλίμακος. Έπειτα, 
προςέθηκεν ό Λεονάρδος χαμηλοφώνως, ό μικρός Πέ
τρος, ητο έκεϊ νά μοΐ βοηθήση έν άνάγκτ). . . Άλλά 
δέν τολμώ νά ε’ίπω την ιδέαν του πρός τήν κυρίαν.

— Τόλμα, φίλε μου, τόλμ.α.
— Λοιπόν, κυρία, ό μικρός Πέτρος, καϊ γνωρίζετε 

δτι δέν είνε όνος, βέβαιοί δτι είνε τό ’ίδιον φάντασμα, 
οπερ βλέπει προ πολλοϋ περιερχόμενον περί τόν περί
βολον ............. Λοιπόν νά προςκαλέσω τούς χωρο
φύλακας ;

— Ουχί, είπε? ή Μάρθα. Ό κακούργος ουτός μοι 
άρέσκει. Φαίνεται είνε κεκοπιακώς καϊ διά τοϋτο πρό 
δύο ωρών περιφέρεται έξω τοΰ κήπου. Ύπάγωμεν 
ήμείς νά τόν συλλάβωμεν καί ένταϋθα νά παράσχω- 
μεν αύτώ άνάπαυσιν.

— Δέν είνε άνάγκη ν’ άνησυχήσητε, έφώνησεν ό 
Λεονάρδος· ιδού αύτός !

Τή ώρα ταύτν), ξένος τις έξήρχετο τοΰ παραδεί
σου και επορεύετο πρός τήν οικίαν. Αί τρεις γυναίκες 
έστησαν προς τό παράθυρον, ΐνα ίδωσιν αύτόν, έν ώ 
ό γενναίος Λεονάρδος έφευγεν έκ διακρίσεως καϊ πρός 
πλείονα ασφάλειαν έσπευδε ττρόζ τχς φυτείας αύτοϋ.

— Τή αλήθεια, ο κακοϋργος ούτος έχει χρηστό
τατου ήθος, είπεν ή δεσποινίς Σαμλιέ. Ίδέ λοιπόν, 
Θηρεσία ! Δέν νομίζεις δτι ε’ίδομέν που άλλοτε τήν 
μορφήν ταύτην ;

— Τώ όντι, είπεν ή Θηρεσία.
— Παράδοξον, είπε καϊ ή κυρία Λαβαοέν ποϋ 

λοιπόν ειδον κάγώ τό προςωπον τοϋτο ;
Άλλ’ εκείνος διέβη τοϋ πυλώνος τήν κλίμακα καϊ 

μάτην άναμείνας ν’ άγγείλωσιν αύτόν είς τά έσω, 
εΐςήλθεν εις τήν αίθουσαν, ής ή θύρα ήτο ημίκλει
στος καϊ σοβαρώς έχώρησε πρός τήν κυρίαν Λαβαρέν, 
προβάσαν καϊ αύτήν κατά τινα βήματα. Μόνον ό 
τροπος αύτοϋ ήρκει πρός άποσόβησιν παντός φόβου.

— Δέν μ’ αναγνωρίζεις, κυρία ;
Πρός τήν φωνήν έκείνην, ήν τά έτη δέν είχον αλ

λοιώσει, ή κυρία Ααβαρέν άνεσκίρτησεν. Έπί τοϋ ξέ
νου προςήλου βλέμμα περίεργον, βλέμμα δισταγμοϋ.

— Δέν μ.’ αναγνωρίζεις, έπανέλαβε, καϊ ίσως έλη- 
σμόνησας καϊ τό ονομά μου.

Έμελλεν ήδη νά όνομάσν) εαυτόν, άλλ’ έκείνη έ- 
φώνησε, μετά χαρμοσύνου έκπλήξεως·

— Ό Έβράρδος ! Πώς; Σύ είσαι, σύ, φίλτατε 
Παϋλε; Άλλ’ άσπάσθητί με, ονόμασαν με πάλιν ’Ιου
λίαν σου ! Δέν είμαι πάλιν ή παιδική σου φίλη, ή 
νεανική σου σύντροφος; Καί έγώ νά μή σ’ άναγνω- 
ρίσω άμέσως ! Διότι μετεβλήθης· τό γνωρίζεις ; Πώς 
άπεφάσισας νά πολεμήσγς έν Αφρική ! Δέν ήλπιζον 
οτι θά σ’ έβλεπον πάλιν. Πρό πόσου χρόνου κατέ- 
λιπες τήν Γαλλίαν ;

— Ε’ίκοσιν έτη σήμερον, ’Ιουλία.
— Εικοσιν έτη ! Συνεπληρώθησαν ; Είσαι βέ

βαιος;
— Βεβαιότατος. Τά ήρίθμησα.
Διαλεγομενων αύτών κα’ι τοΰ Έβράρδου έξηγου- 

μένου δτι ιερόν καθήκον ήνάγκασεν αύτόν νά έλθη 
εις Γαλλίαν, καί δτι ύπέκυψεν εις τόν πόθον τοϋ έπα- 
νιδεϊν πρός ώραν τήν γενέτειραν γήν καϊ οδς είχε κα- 
ταλίπει φίλους, ή Μάρθα καί Θηρεσία, μακρυνθεΐσαι 
αμφότεραι πρός τι παράθυρον, άνεγνώρισαν τόν άνά- 
δοχον τοϋ Παύλου, τόν ’Αφρικανόν ήρων, ού τήν ει
κόνα είχον ίδεϊ έν Ώβιέ! Έκατέρα διενοεϊτο μή ή 
παρουσία τοϋ άπροςδοκήτου ξένου μεταβάλν) τά γι
νόμενα, μή ή άφιξις αύτοϋ έγένετο έκ προνοίας, καί, 
ουδέν πρός άλλήλας λέγουσαι, έν σιγή έθεώντο τό 
καλόν καϊ αρρενωπόν έκείνο προςωπον, ώς θεόν σω- 
τήρα.

— Ή κόρη μου, είπεν ή κυρία Ααβαρέν, συνιστώ
σα τήν Θηρεσίαν.

— θέλεις νά γείνω φίλος σου, δεσποινίς ; ήρώτη- 
σεν ό Έβράρδος, έν άκρα εύπροςηγορία.

-— Μάλιστα, κύριε, μάλιστα, θέλω ! άπεκρίνατο 
ή Θηρεσία, μέχρι δακρύων κατανενυγμένη καϊ άγνο- 
οϋσα διατί.

— Λοιπόν, άσπάσθητί αύτήν, είπεν ή κυρία Λα- 
βαρέν.

Καϊ ό συνταγματάρχης ένεστερνίσατο αύτήν καί 
άπαλώς εΐλκυσε πρός τό έαυτοϋ στήθος.

— Έτέρα κόρη μου, ή δεσποινίς Σαμλιέ. ’Ενθυ
μείσαι τήν μητέρα αύτής ;

— Ναί, δεσποινίς, ένθυμοϋμαι τήν μητέρα σου 
καί νομίζω δτι άνέζησεν έν σοί.

— Άσπασαι λοιπόν καί αύτήν, είπεν ή Μάοθα, 
προτείνουσα αύτώ τάς ροδόχρους αύτής παρειάς.

Φιλία ούτως άρχομένη δέν είχεν άνάγκην μειζό- 
νων προοιμίων. Ό Έβράρδος δέν είχεν είςέτι καθί
σει, καί ήτο ήδη φίλος τών νεανίδων καί φίλος τής 
μητρός. Αί ώραι παρήλθον έν οίκείοις διαλόγοις, 
φαντασθήτω δέ ό άναγνώστης πόσον ή κυρία Λαβα- 
ρέν έκωδώνισε τά εκατομμύρια τοΰ γαμβρού αύτής ί

Εύτυχώς ή Μάρθα κατεκυρίευσε τοϋ συνταγματάρ
χου, δν έπολιόρκει δι’ έρωτήσεων περί τοϋ πολεμικού 
αύτοϋ βίου, περί τής Αφρικής, περί τών Βεδουίνων, 
περί τών σκηνών αύτών καί καλυβών, περί τών λε
όντων καί τών πανθήρων. Ό Έβράρδος άφελώς έλε- 
ξε τά τοϋ σταδίου αύτοϋ, έκθείς μέν τάς έαυτοϋ έκ- 
στρατείας, άλλ* ούδ’ άπαξ άναβιβάσας εαυτόν είς 
τήν σκηνήν τών μαχών καί πολέμων.

Έν τή διηγήσει αύτοϋ άνέμιξέ τινα καί περί παν
θήρων, άπερ συνήρπασαν έκ θαυμασμοϋ τήν δεσποι
νίδα Σαμλιέ. Ή Μάρθα έ'λεγεν ήδη δτι ζωή ύπάρχει 
μόνον ύπό τήν σκηνήν, έν τή ύπωρείζ τοΰ Άτλαν- 
τος. Ή Θηρεσία έσίγα μέν, έ'βλεπεν δμως άδιακόπως 
τόν τοΰ Παύλου άνάδοχον. Τί παρ’ αύτοϋ προςεδόκα; 
Τί ύπέρ αύτής ήδύνατο ; Ούόέν ή κόρη ένόει· καί δ
μως, άπό τής είςόδου τοϋ συνταγματάρχου, ήσθάνε- 
το δτι είχεν ήδη στήριγμα. Ενδόμυχος φωνή ελεγεν 
αύτή νά έλπίζν) καί ή δύστηνος κόρη ήλπιζεν. Άλλ’ 
έλπΐς ματαία, ήν μία λέξις τοϋ Έβράρδου έμελλε νά 
διαρρήξν) !

Μετά τό γεϋμα εΐςήλθον εις τόν προθάλαμον. Κλι- 
νούσης τής ημέρας, ή μέν Μάρθα έσιώπα, ή δέ Θη
ρεσία έστενοχωρεϊτο καί έταράσσετο, ώς εί άμφοτέ- 

ρας είς καί ό αύτός είχε προςβάλει διαλογισμός. Τ- 
σταντο μακράν, ε’γγυτάτω άλϋήλων. Ό δέ συνταγ
ματάρχης, διαλεγόμενος μετά τής κυρίας Ααβαρέν, 
άδιαλείπτως έστρεφε τό ό’μμα πρός τάς νεανίδας. Ή 
ήμερα έξέπνεεν. ΊΙ θηρεσία έμενεν ακίνητος καί τό 
προςωπον αύτής έδήλου τήν ταραξικάρδιον αύτής α
γωνίαν καί ανησυχίαν. ΊΙ Μάρθα σκυθρωπή έθεατο 
τών δένδρων τάς κορυφάς, φλεγομένας ύπό τοΰ δυο- 
μένου φωστήρος.

— Καί λοιπόν λέγεις ναπέλθγς. έν ω μόλις ήλθες ; 
έφώνησεν ή κυρία Ααβαρέν. Δέν είνε ορθόν, νομίζω.

— Δυστυχώς όρθότατον, άπεκρίνατο ό Έβράρδος. 
Δέν είμαι έλεύθερος· μέ περιμένει νέος, ον θά παρα
λάβω μετ’ έμοϋ καί αύριον άναχωρούμεν. . . .

Ταϋτα λέγων, προςήγγιζε τή συνωρίδι τών νεα
νίδων καί έρριπτεν έπί τής Θηρεσίας βλέμμα, οίκτου 
μεστόν. Ή Θηρεσία κατενόησε τό βλέμμα εκείνο, καί 
πρώτον μ.έν έμεινεν έμβρόντητος ύπό τών λεχθέντων 
λόγων, είτα δέ, θαρραλέως άνεγερθεϊσα, έδράξατο τοϋ 
βραχίονας τής Μάρθας καί έσυρεν αύτήν πρός τά έςω.

— Ώοαία εσπέρα, είπεν ό Έβράρδος, ίδών έκείνας 
βυθιζοαένας ύπό τινα δενδροστοιχίαν. Θέλεις, κυρία, 
νά περιπατήσωμεν ::αί ήμείς έν τώ παραδείσω ;

— Προθύμως, άπεκρίνατο ή κυρία Ααβαρέν.
Πεςιεβλήθη μανδύαν, ό δέ συνταγματάρχης έδωκε 

τόν βραχίονα αύτοϋ καί κατε'βησαν τάς βαθμίδας τοϋ 
πυλώνος. Ή εσπέρα ήτο άληθώς λαμπρά. Ό εκλεί
πουν ήλιος ήκο'ντιζε χρυσά βέλη διά μυρίων φύλλων. 
Καί μέρη τινα τοΰ παραδείσου είςέτι κατέκλυζε 
τό φώς, μέρη δέ τινα έπλήρου ήδη μ.υστηριώδης 
σκιά. Σπίνοι καί ύπολαίδες, πριν εις τάς φωλεάς 
ύποστοέψωσιν, ίσχυρώς έκελάδουν καί έν συμφωνία 
άπεχαιρέτιζον τήν φθίνουσαν ήμέραν. Κόττυφοι δέ, 
οί συνήθως σαλπίζοντες τό έγερτήριον καί τήν ύπο- 
χώρησιν, διέτρεχον περίφοβοι τάς δενδροστοιχμας. 
Πόρρω ήκούοντο μυκώμεναι άγέλαι καί πρός τάς μάν
δρας έπειγόμεναι, άσμα βατράχων έκ τής λίμνης καί 
πάντες οί θόρυβοι καί πάντες οί κρότοι, οί τή εσπέ
ρα διεγειρόμενο; έν ταϊς βαθείαις κοιλάσιν. Έ.βάδι- 
ζον άμφότεροι βραδέως καί σιωπηλώς, ό δέ βλέπων 
αύτούς ούτωςί έγγύς άλλήλων βαίνοντας, ύπό τάς 
ώραίας έκείνας σκιάς, ένόμιζεν ότι ταύτά διελογί- 
ζοντο, ότι ήσαν δύο ψυχαί ήνωμέναι καί συγκεκρα- 
μέναι έν τή αύτή συγκινήσει.

— Γινώσκεις, είπε πρώτη ή κυρία Ααβαρέν, ότι 
δέν μοι συνεχάρης έ'τι έπί τώ γάμω τής θυγατρός μ.ου; 
Καί όμως δέν δύνασαι νάρνηθής ότι είνε γάμος θαυ
μάσιος.

— Συμφωνώ, είπεν ό Έβράρδος, βιαίως άποσπα- 
σθείς τών όνειοοπολήσεων αύτοϋ. Τριακοσίων χιλιά
δων λιρών πρόςοδος ! Μέγαρον έν τή πόλει, μέγαρον 
έν τοϊς άγροϊς ! Μοί είπες δέ οτι ό γαμβρός σου είνε 
δημιούργημα έαυτοϋ. "Αν καί έτι νέος, δέν άπώλεσε 
τόν καιρόν αύτοϋ. Έν τίνι έπαγγέλματι έπλουτίσθη ;

— Έν τή βιομηχανία, έν τή τραπέζτ), έν τή έμ- 
πορία.

— Έν τή έμπορία ;
— Τιιιίως καί άδόλως.

— Τό πιστεύω- καί τοι δέ πάντοτε δυςπιστώ 
πρός τάς ταχύ κτηθείσας περιουσίας, καίτοι ή εύθύ— 
της, ή εργασία καϊ ή νοημοσύνη δέν δύνανται πάν
τοτε νά παράγωσι τοιαύτας περιουσίας, νομίζω δμως 
αύτόν εύγενή, επειδή είνε τής έκλογής σου. Άλλ’ ή 
θυγάτηρ σου άγαπα τόν όρισθέντα αύτή άνδρα ;

— Τί εννοείς ;
— Νομίζω, Φίλτάτη, δτι τό πράγμα τοϋτο όέν 

έννοεΐται διττώς. Πρό ολίγου, άκούων σου άριθμού- 
σης τά πλεονεκτήματα τής μελλούσης συνενώσεως, 
έθεώοουν τήν δεσποινίδα Ααβαρέν καί ένόμισα δτι ό 
τρόπος καί ή φυσιογνωμία αύτής δέν συνεφώνουν 
ποός τήν έν τοϊς λόγοις σου χαράν. Σ’ ερωτώ λοι
πόν, έν όνόματι τής άρχαίας ήμών φιλίας, άν ο γαμ
βρός τής έκλογής σου έπεσπάσατο τήν άγάπην τής 
θυγατρός σου, έάν είλκύσθη ύπ’ αύτοϋ, έάν εράται, 
έν ένί λόγω, τοϋ νέου. . . . Μέ καταλαμβάνεις ;

— Ώ ! Δέν λέγω δτι ή Θηρεσία μαίνεται ύπέρ 
τοϋ μνηστήρος αύτής. Καί πώς νά τόν άγαπήσν) ; 
Μόλις γινώσκει αύτόν. Ό γάμος δέν είνε προϊόν πά
θους καί παραφοράς. Ό γάμος γίνεται και κατόπιν 
έρχεται ό έρως.

— Καί έάν μή έλθτ) ;
— Άδιάφορον.
— Σύ λοιπόν, ’Ιουλία, θέλεις νά ύπανδρεύσγς τήν 

κόρην σου παρά τήν θέλησιν αύτής ;
— Παρά τήν θέλησιν αύτής ! . . . . Καί τίς λε- 

γει τοϋτο ;
— Άλλά δέν θά έρωτήσγς τί φρονεί πριν νά ύπαν- 

δρεύσγς αύτήν ;
— Τής έρωτήσεως ταύτης έπραξα κάτι καλλιώτε- 

οον, είπε ξηρώς ■/) x'jpix Ααβαρέν. Έζήτησα τήν εύ
τυχίαν αύτής, ής, νομίζω, είμαι άρμ.οδιώτερος σου 
κοιτής, φίλτατε φίλε. Ό τι άν φρονή ή Θηρεσία, έγώ 
ήσυχάζω, διότι κατόπιν θά μοι εύγνωμονή.

— θαυμάσια, κυρία, θαυμάσια ! Είμαι άπλοϋς 
στρατιώτης καί σύ γινώσκεις τά τοϋ βίου κάλλιον ε
μού. Άλλά πόθεν ή βαθεϊα έκείνη κατήφεια καί θλϊ- 
ψις, ήν υιάτην άγωνίζεται νά κρύψτ) ή νεάνις ; ’Εννοώ 
υ.έν νά είνε ψυχρά καί άδιάφορος, έπικειμένου γάμου 
πλουσίου- τοιαύτη διαγωγή έλέγχει ψυχήν λεπτήν 
καί άγέρωχον. Άλλά πώς έξηγεϊται ή τοϋ μετώπου 
έκείνου συνοφρύωσις, τό ψυχικόν έκείνο βάρος, το α
λαμπές βλέμ.μ.α, τά δακρύβρεκτα καί πεφλογισμένα 
βλέφαρα; Έπειδή ζής μετ’ αύτής, ούδέν τούτων σ’ 
έκπλήσσει. Σέ βεβαιώ λοιπόν δτι ή κόρη αυτή είνε 
δυστυχής.

— Δυστυχής, ή κόρη μου ;
— Ναί, Ιουλία, δυστυχής. Έάν τούλάχιστον κα- 

τεδικάζετο οιόνον νά συζευχθή άνευ έρωτος, μετ’ αν- 
δρός μόλις γνωστού αύτή, είχε καλώς............ Άλλ
είςέδυς είς τό βάθος τής καρδίας αύτής, είσαι βέβαια 
τούλάχιστον δτι δέν αγαπά άλλον ;

— Μόνον μυθιστορίας έχεις κατά νοΰν ! Διότι ή 
Θηρεσία δέν είνε φαιδρά καί ζωηρά ώς ή εξημμένη ε
κείνη Σααλιέ, νομίζεις αύτήν θΰμα. Ή κόρη μου ηυ- 
ξησεν ύπό τά ό'μματά μου, τίνα λοιπόν θά ήγάπα ; 
Τούς ήρωας τών βιβλίων :
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— Πέρυσιν, κατά το φθινόπωρον, δέν είχετε συνδε- 
θή φιλικώς μετά τίνος τών αγροτών ύαών γειτόνων;

— Του μικρού Κορδοάν, έν Ώβιέ *, Βεβαίως. Λοι
πόν τί συμβαίνει ;

— Ποτέ δέν διενοήθη; δτι ήδύνατο νάγαπήση την 
θυγατέρα σου;

— Τή άληθεία ούδέποτε.
— Ούδ’ δτι ή θυγάτηρ σου ήδύνατο νάγαπήση 

α-ύτόν *
— ’Εκείνον *
— Ναί, εκείνον.
— Ό; τις μοι έκόμι ,ε κόκκους, ήλίευε καρκίνους 

καί έσχεδιογράφει;
— Καί δμως έάν ή Θηρεσία άγαπα αύτόν;
— Μαίνεσαι, φίλε μου.
— Άλλ’ έάν αγαπά αύτόν ;
— Λοιπόν, φίλε μου, έάν αγαπά αύτόν, θά ήσυ- 

χάση, έάν τόν λησμονήση. Διότι έσο βέβαιο; δτι, καί 
έάν ρή είχον όώσει τον λόγον μου, ούδέποτε θά έ- 
διδον τήν κόρην μου είς υιόν χωρικού.

— Έκ τών άρχοντοχωριατών τής έπαοχία; σου 
βλέπεις τινά δμοιον καί άντάςιον τούτου τού χωρι
κού; Δύνασαι νά ίσχυρισθής δτι καί ό γαμβρό; σου 
εχει τοιαύτην καλήν καταγωγήν;

— Νέο; είς ούδέν κατάλληλος, ούδέν ποιών, ούδέν 
θέλων νά ποίηση !

— Άλλ’ αγαπά τά; τέχνας, καλλιεργεί δέ τάς 
γαίας αύτού. Έάν ή οδός, ήν πορεύεται, μήτε εί; τι
μάς άγη, μήτε είς όλβον, βέβαιον δμως είνε δτι δέν 
θά καταλήςη εί; καταστροφήν καί εί; όνειδος.

— Τά; γαίας αύτού ;. . Ποιας γαίας ; Καί τού 
οβολού στερείται.

— ’Έχει καθαράν πρόςοδον είκοσάκι; χιλίων λι
ρών, τιμίως συναχθεισών ύπό τού πατρός αύτού.

— Τώ οντι ; Ό νέος έκεινος ναβάβης εχει τζρόςο- 
δον είκοσάκι; χιλίων λιρών ; Καί νομίζει;, απλοϊκέ 
της έρήμου κάτοικε, δτι μετά προςόδου είκοσάκι; χι
λίων λιρών όύναται νά φανή είς τόν κόσμον νεαρόν 
ά/δρόγυνον ;

— Πιστεύω είλικρινώς δτι τοσαύτα άρκούσιν είς 
εύδαίμονα βίον, πόρρω τών πολλών. Τις ή ανάγκη 
νεαρόν άνδρόγυνον νά φαίνηται είς τον κόσα,ον ; "Ο τι 
συμβαίνει εί; τό παίγνιον, τούτο καί είς τον κόσμον. 
Ούδείς ανήκει αύτώ κατά τό ήμισυ. Κατ’ άρχάς δί- 
δομεν αύτώ μέρος μόνον τού ήμετέρου βίου καί έν τώ 
οίκω καταλείπομεν τήν εύτυχίαν, μόνον έπί τινα; 
ώρας. Όταν ύποστρέφωμεν προςμειόιά καί άγάλλε- 
ται μετά σου. Άλλά βαθμηδόν άμελούμεν αύτής, 
διερχόμεθζ μακράν ημέρα; καί νύκτα; δλας, καί έν 
τέλει, αδυνατούσα νά περιμένη ήμά; παρά τήν έγκα- 
ταλειφθεΐσαν εστίαν, αποφασίζει νά φύγη διά τή; θύ- 
ρα;, ή διά τού παραθύρου. Λέγω μάλιστα ....

— Περιττόν, περιττόν. ΤΙ δ η άφικόμεθα είς τάς 
ήδονά; τών αγρών, τά; τέρψεις τής εγκράτειας, τήν 
ποίησιν τών κατ’ οίκον εύφροσυνών! . . Άλλά ταύτα 
γινώσκω, καί ήδη έποτίσθην τάς ήδονά; ταύτα; καί 
έγευσάμην δλη; ταύτη; τής ποιήσεως. . . Άλλ’ ά- 
φώμεν αύτά, διότι άδύνατον νά συμφωνήσωμεν. Τά 

ήθη καί έθη ήμών άνετράπησαν ήδη, τούτο δέ φαίνε
σαι άγνοών. Πάντα τά τού βίου μετεβλήθησαν. . . .

— Μετεβλήθη λοιπόν καί ή καρδία ; Διά μ.ιά; έ- 
ζηλείψατε καί έρωτα καί νεότητα ;

— Ό ερως θάλλει μίαν μόνην πρωίαν, ή νεότης 
ακμάζει μίαν μόνην ημέραν, άλλ’ ή ζωή είνε μακρά, 
κύριε Έβράρόε. Καί πάλιν λέγω, άφώμεν ταύτα. Έάν 
ο εύγενή; τής Ώβιέ ύψωσε τό δμμα μέχρι τής θυγα
τρός μου, έάν γελοιωδώ; έλπίζη δτι θά συζευχθη 
μετ’ αύτής, λίαν οίκτείρω αύτόν. Ή δέ θηρεσία, έσο 
βέβαιος, ούτε σκέπτεται, ούτε έσκέψζτό ποτέ περί 
τούτου τού νέου.

— Άπατζσαι . . . Άγαπα αύτόν, είπε ψυχρώς ο 
συνταγματάρχης, άλλά τόσον έμφαντικώς, ώςτε ή 
κυρία Λαβαρέν εμεινεν άναυδος.

— Ναί, άγαπα αύτόν, είπεν αύθις ό συνταγμα
τάρχη;, καί έχω τήν άπόδειξιν.

(Έπεται τό τέλος).
JULES SANDEAU.

ΛΟΓΙΑΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πλια Ταντααιλοτ προς Ανθιμον.

Την έπομένην εχιστοΛήν άχ,έστειΛεν ήμΐν Λό
γιος άρχιερενς και σεβαστός ήμΐν φάίος. Έν τω 
συνοόεύοντι ταύτην γράμματι αύτοΰ κοός ήμάς ό 
Λόγιος ιεράρχης γράφει κερί τής επιστοΛής ταν- 
της τάάε

«Κατά τάς έν τή έν Χάλκη ίερχ Θεολογική Σχολή 
σπουδάς μου, επειδή έφ* ικανόν κατωκουν έν θχλοίμφ 
παραχειμένψ τφ τού αοιδίμου διδασκάλου Ήλ. Τανταλί- 
δου, προς μικραϊς τισι προ; έκεΐνον υπηρεσίαις μου, τω 
έγραφαν ένίοτε και τάς πρός τούς φίλους αύτού έπιστολάς, 
έκείνου υπαγορεύοντας. Μίαν τών επιστολών αύτού έν 
άντιγράφω ε’ρον εσχάτως έν τοΐς έγγράφοις μου άπευθυ- 
νομένην πρό; τινα Άνθιμον, τόν κατόπιν, άν μή άπατώ- 
μαι, προ/ειρηθεντα είς μητροπολίτην Βελισσού. ’Έγρα
φε δε ούτος προς τόν αοίδιμον παραχαλών ΐνα συντάξχς 
πέμψη αύτώ ύπέρ τίνος νεω^τί τότε χειροτονηθέντος άρ- 
χιερέως προσλαλιάν πρός τό εαυτού ποίμνιον ήν δέ ή 
έπιστολή τού Ανθίμου γεγραμμένη ημέρας τινάς πρό τής 
λήςεως τού έτους έκείνου (1853 νομίζω), ή δέ πρός ταύ
την άπάντησις ωσαύτως ημέρας τινάς μετά τήν τού επο
μένου έτους είσοδον τήν περί ής ο λόγος έπιστολήν πέμ
πω ήμΐν ΐνα ποιήσησθε, οΐαν άν βούλησθε χρήσιν αύτής».

Τόον ή επιστολή :
Τούτο ήν άρα τό σπεύδειν βραδέω;· έσπευσα γάρ 

άπαντήσΖί σοι προ; τήν άπό κβ' τού παρελθόντο; φί
λην έπιστολήν έ'λαθον δέ έτο; δλον ύπερθέμενο; τήν 
άπάντησιν τήτε; άποκρινόμενο; πρό; ήν πέρυσιν έ- 
κομισάμην το μέν ούν έτο;, εί; ό' νύν μεταπεπτώ- 
καμεν, εύχομαι σοι, φίλων φίλτατε, κατά πάντα 
θυμήρέ; τε καί σωτήριον έφ* οί; δ’ άπητούμην, περί 
τή; άρχιερατική; λέγω προσλαλιά;, έκάγχασα, πώς 
οΐει; άσβεστον άτεχνώ; καί δημοκρήτειον γέλωτα* 
ούδέ γάρ, ούδ’ έλαθέ με, ώ πονηρέ σύ, ή φίλη σοι καί 
έθά; ειρωνεία* τί; γάρ δλω; είμί έγω, ώστε τι καί 
χρηστόν παρ’ έμού τινα προσδοκήσαι*, άλλω; τε καί 

ώδε έσκόπουν Μητροπολίτη; άνήρ, καί ταύτα πό- 
λεω; αίρεθεί; φιλομουσοτάτη; καί έν λόγοι; εύδοκι- 
μωτάτη;, εί μή ικανό; είη, ρημάτιά τινα συνεΐραι 
πρό; τό εαυτού ποίμνιον, ανάξιο; ήν ζν τού έπαγ- 
γέλματο;, καί άσύγγνωστον έπραξε τόλμημα, τήν ψή
φον άποδεξάμενο;* εί δέ καί έθήρευσε τόν θρόνον, καί 
προσελιπάρησε, καί χρήματα κατέθετο, ώστε διδά
σκαλο; είναι τών άλλων, αύτό; άδίδακτο; ών, καί 
παιδεύων αύτού;, αύτό; ών άμαθή; καί άπαίδευτο;, 
καί ποιμαίνειν τόν λαόν τού θεού, πολύ πρώτο; αυ
τό; χργζων τού ποιμαίνοντο;, πολλή; ταύτα και 
παρ’ άνθρωποι; μομφή; καί παρά θεώ κολάσείο; ά
ξια* ώστε πά’&τω;, ούκ άν έδέςατο τηλικαύτην ευ
θύνην* άλλ’ ούδ’ ή μεγάλη έκκλησία, ή τήν άποστο- 
λικήν εχουσα μέριμναν πασών τών έκκλησιών, ήρε- 
τίσατο άν άνδρα ούτω; άπαίδευτον εις επίσκοπον 
έκκλησία; τοιαύτη;, καί ταύτζ έν τηλικούτοι; τοι; 
νύν καιροί;, δτε μάλιστα χρήζομεν ιεραρχών ποιμαι- 
νόντων μετ’ έπιστήμη;, ώ; φησι τό πνεύμα τό άγιον, 
τό λζλήσαν διά τών προφητών* ταύτά με έπεισαν 
ειρωνείαν ύπολαβεϊν τήν περί τού προσφωνήματος αί- 
τησιν* ΐνα δέ μή δόξω όκνω καί ραθυμ,ίζ τον άγώνα 
ύποδύεσθαι, έκών είναι, παρίημι έμαυτόν κατειρω- 
νευόμενον, καί σοι τό έσώκλειστον πέμπω λογίδριον* 
σύ δέ τούτω χρήσαι, δπη άρμοδιώτερον.

έορωσο κτλ.I ι
Ηλιας Τανταλίδης.

ΜΕΑΕΤΑΙ.

I
Όποιον μεγαλεΐον άποπνέει ή φύσι; έν τη ώρζ τού 

εαρο; !
Ύπάρχουσιν ζρζ γε διάνοιαι όρώσαι άνευ συγκινή- 

σεω; καί θαυμασμού τήν πομπήν καί τό μεγαλεΐον 
τού σύμπαντο; *, Είσί φαντασίαι μή έκδεχόμεναι τά; 
ύψηλά; καί έξοχου; έντυπώσει;, κ; έμποιεΐ ή θέα 
τού άπείρου ;

Τί; ένώπιον τού έκπληκτικού τή; πλάσεω; θεά
τρου δέν ύψοΐ τό πνεύμα αύτού πρό; αιθέριου; κό
σμου; περιστοιχούμενο; ύπό ένθέων τή; αίωνιότη- 
το; εικόνων !

; ♦
Βουνά πλήρη ύψαυχένων δένδρων συνηρεφή καί σι

γηλά· κοιλάδε; έν τώ μεταξύ χλοανθεΐ; καί κατά
φυτοι, έν αί; ρύαξ μζρμαίρων καί έλισσόμενο; βρα
δέω; διαρρέει μεταξύ καλαμών κυμαινομένων καί 
ψιθυριζουσών έλαφρώ; διά τή; εύοσμου τού ζεφύρου 
πνοή;. Τό γλυκύ τή; Πρόκνη; άσμα φαιδρύνει κατά 
στιγμά; τήν ρωμαντικήν τών δασών ηρεμίαν σμήνη 
ποικίλων έντόμων περιίπτανται μεταςύ τών πορφυ
ρών τού δύοντο; ήλιου άκτίνων. Έ χρυσή μηλολόν- 
θη έξέρχεται βομβούσα έκ τή; ύγρα; χλόη;, έν ώ 
μικρόν πόρρω ή περικαλλή; χρυσαλλί; πτερυγίζει ά
νωθεν μυριπνόων άνθέων. Έναντα, άπειρο; χ,^οά- 
ζουσα πεδιά; έκτείνεται, έν η άγέλη βοσκημάτων

έντρυφκ σκιρτώσα καί έκ διαλειμμάτων κωδωνίζου- 
σα, ό δέ φαιδρό; ποιμήν έπί κορμού δρυό; στηριζο'με- 
νο; άρχεται, διά τού αύλού αύτού, ήρεμου καί περι
παθούς άσματος...........

Όποια μυστηριώδης δύναμις ένεργείας καί ζωής 
έν τή φύσει ! Τό παν θάλλει καί αύθις μετά νέα; καί 
υγιούς ζωής.

Πού υπήρχε τεθαμμένη απασα αύτη ή ποικίλη καί 
νεαρά τής φύσεως παράστασις ; Δέν είναι άξιος βα- 
θείας καί έμβριθούς μελέτης ό καθοδικός ούτος νόμος 
τής φθοράς καί άλληλοδιαδόχου άναγεννήσεως τής 
πλάσεως ; . . . .

«Tout se fait ·, le coeur seul parle dans ce silence, 
«La voix de I’univers c’est notre intelligence* 
«Sur les rayons du soir sur les ailes du vent 
«Erie s’el£ve a Bieu comme un parfuin vivant, 
«Et donnant un langage a toute creature 
«Prete, pour 1’adorer, notre ame a la nature».

II
Πάντες μεμψιμοιρούμεν έν οίαόήποτε καταστάσει 

διατελούντες. Ό βίος απαρέσκει ήμΐν αί τέρψεις ή
μών εΐσίν άτελεΐ;, οί πόθοι ανεξάντλητοι. ΤΙ γή είναι 
χώρο; μικρός ώς πρό; τήν μεγάλην νοεράν ήμών ύ- 
παρξιν. Αψίκοροι, άεννά<ος ποθούμεν τό άγνωστον, 
τό άπειρον.

Πόθεν ή ένδόμυχος αύτη τάσι; ;

«Viens »
• La terre est indigne de toi ;
«La jamais entiere allegresse, 
«L’ame y souffre de ses plaisirs ;
«Les cris de joie ont leur tristesse 
«Et les voluptes leurs soupirs».

• (Reboul).

Έν τούτοι; προσπελάζοντα; τώ ήρέμω τού θανά 
του λιμένι, δέος, φρίκη καί άλγος καταλαμβάνει ή
μάς. Ό θάνατος παρίσταται είς τούς έκθάμβους ο
φθαλμούς ήμών ώ; φάσμα φρικαλέον, ή δέ άποχω- 
ρούσα ζωή προσφιλής ευδαιμονία; είκών, πρός ήν 
τείνομεν έναγωνίως τούς βραχίονας καθόσον άφίστα- 
ται ήμών.

«Mon ame est dans les teuebres,
«Mes sens sont glaces d’eftroi».

(Rousseau).

Είναι αρκ γε άποτέλεσμα τής δυαδικής ήμών συν- 
θεσεως

Έν άπογνώσει άν τις ένίοτε ποθή καί ενστερνί- 
ζηται τον θάνατον, άλλ’ ο πόθος ούτος εστιν ακα
ριαίος. ΤΙ γοήτις έλπίς ήδέως πάντοτε προσμειδιώσα 
πλανά τό θύμα αυτής διά νέων χιμαιρών καί ονείρων.

«Peut-etre 1’avenir me gardait-il encore
«Un retour de bonheur dont 1’espoir est perdu.
«Peut-etre dans la foule une ame que /ignore
«Aurait compris mon coeur et m’aurait repondu».

(Lamartine).



528 Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ. 529

III
Ποΰ δύναταί τις νά εύρη τήν θρυλλουμένην εύδαι- 

μονίαν;
Εις τά πλούτη ; Χλεύη !
Εις τήν δόξαν ; Όνειρος !
Εις τάς ήδονάς ; Πλάνη !
'Η αληθής εύδαιμονία συνίσταται εις τήν πιστήν 

εζπλήρωσιν των καθηκόντων ημών καί εις τήν εύορο- 
σύνην τής συνειδήσεως.

«Εις τήν γην τό παν σκιά 
«ό'νειρος καί παιδιά 
«καί ζιρνα σιγή τήν λήθην.

{Πτήσεις Συριχη συλλογή.)

Ή Φελοππούπολες.

Ή πόλις αύτη, έδρα σήμερον 
τοΰ Γενικού Διοιζητοΰ τής ’Α
νατολικής Ρωμυλίας, είνε εκτι- 
σμε'νη επί βράχων παρά τήν δε
ξιάν όχθην τοΰ Εϋρου, απέχει 
δέ τής Άδριανουπόλεως 172 
χιλιόμετρα. Ό πληθυσμός αύ ■ 
τής αριθμεί περί τάς 38 χι
λιάδας ψυχών. Ένεργεϊται έν 
αύτη καί δι’ αύτής σημαντικόν 
έμπόριον, όνομαστά δε' εΐσι τά 
βυρσοδεψεία αύτής καί τά υφαν
τουργεία μετάξινων, βαυ.βακί- 
νων καί μαλλίνων ύφασμάτων. 
‘Υπό Φιλίππου, πατρός τοϋ υ.ε- 
γάλου Άλεζάνδρου, ίδρυθεΐσα ή 
άνακαινισθεϊσα, ή Φιλιππούπο- 
λις τάχιστα κατε'στη πόλις με
γάλη, ώς συμπεραίνου,εν έκ τής 
παραδόσεως, καθ’ ήν οί Γότθοι 
κυριεύσαντες ταύτης τώ έτει 
250 έθανάτωσαν περί τάς εκα
τόν χιλιάδας ανθρώπων. Οί τοΰ 
’Ανατολικού Κράτους κυριαρχή- 
σαντες επί μικρόν Λατίνοι αύ- 
τοκράτορες κατέστησαν ταύτην 
έδραν δουκάτου, ω περ οί τής 
εποχής εκείνης συγγραφείς έδο- 
σαν τό παρεφθαρμένον όνομα 
Αουκάτον τής Φινηχ,ονχό.ίεως. 
Δεινός σεισμός έπισυμβάς τώ 
1818 κατέστρεψε τήν πόλιν 
ταύτην σχεδόν έξ ολοκλήρου.

IV
Ό ποιητής καί ή μελαγχολία παραδόξως συνδυά

ζονται. ‘11 έξαλλος φαντασία καί ή ζωηρά αισθητική 
δύναμις του ποιητοϋ εύρίσκουσι δαψιλή τροφήν οδύ
νης εν τη πλεοναζούση τώ κοσμώ κακοδαιμονία. Ή 
καρδια τούτου όμ,οιάζει Αιο-Ιική κινύρα, ·ϊ,ς αί χορδαί 
έζπέμπουσιν άπαύστως φθόγγους θρηνώδεις.

«Φεϋ ! παίγνιον άν ώρισται ό ποιητής των πόνων, 
«Καί άν τροφός του διαρκής ό θρήνος είναι μ,όνον, 
«’Άν άπεστάλη εις τήν γην τό δάκρυ νά άντλήση, 
«Είπε μαζί του; κάλλιαν πριν γεννηθή νά σβύση 

(Πτήσεις λν^χί) συλίογη.)

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ.

ΕΠΙΤΙΗΗΣΙΣ ΑΓΓΛΙΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΔΑΣ ΝΕΑΝΙΔΑΣ.

Άγγλίς λογία, συγγραφεύς βεβλίων διδακτικών, 
εΐδικώς ένασχολουμένη περί τά παιδαγωγικά καί εις 
αριστοκρατικήν άνήκουσα οικογένειαν, έδημοσίευσεν 
εν τινι τών πονημάτων αύτής αύστηροτάτας πρός 
τάς Άγγλίδας νεανίδας επιτιμήσεις, έξ ών ούχί ανω
φελή κρίνομεν τήν παράθεσιν τών επομένων :

«Προσφιλείς μοι κόραι! Ή ανατροφή, ήν λαμβά
νετε, δέν είνε ανατροφή χρήσιμος πρός τον έγγαμον 
βίον! δέν είνε ανατροφή κατάλληλος πρός τόν οικια
κόν βίον, ος πέπρωται ύμίν.

«Προσφιλή μοι κοράσια! τί γινοόσκετε περί μαγει
ρικής, ύμεϊς αί γινώσκουσαι τοσαΰτα περί τής έν τοϊς 
σαΛονίοις συμπεριφοράς ; τί γινώσκετε περί τής καλής 
ή κακής ποιότητας τών έδωδίμων, περί τοΰ ύγιεινο- 
τέρου, οΐκονομικωτέρου καί τεχνικωτέρου τρόπου τής 
παρασκευής αύτών, περί τήςδιευθετήσεως, εύκοσμίας, 
καθαριότητας καί τάξεως τοΰ οίκου και τών έν αύτφ, 
ύμεϊς αί τοσοΰτον λεπτολογοΰσαι περί τοΰ ιματισμού, 
περί τής κόμης, περί τοΰ κόσμου καί τών κοσμημά
των ύμών; Ποΰ γυμνάζετε τό σώμα ύμών, ύμεϊς οί 
έξηπλωμέναι πάντοτε έπί τοΰ σοφά ;

«'Ομιλώ πρός ύμάς έν ειλικρινείς.
«Σπουδάσατε όλιγώτερον πιάνο καί μάθετε τού- 

λάχιστον νά παρασκευάζητε μόναι έν γλύκυσμα.
«Έχετε πλείονα ειλικρίνειαν έν τοίς τρόποις καί 

τοϊς λόγοις ύμών καί ήττονα σεμνοτυφίαν.
«Τρώγετε κάλλιον καί σφίγγετε τήν μέσην ύμών 

όλιγώτερον.
«Ώ ! πόσον προτιμώ τάς φαιδράς έζείνας καί ά- 

γαθάς κόρας, αίτινες, λάμπον εχουσαι τό ό'μμα, ρα- 
δινάς τάς παρειάς καί άσφιγκτα τά στέρνα, γινώ- 
σκουσι νά κόπτωσι καί ράπτωσι τάς έσθήτάς των, 
νά έμβαΜνωσι τά ίμάτιά των, νά διορθόνωσι τάς 
κνημΐδάς των, νά θέτωσιν εις κίνησιν τάς χύτρας, 
τάς έψάνας καί τούς λέβητας, νά άμέλγωσι τάς δα- 
μάλεις, νά παχύνωσι τάς χήνας, νά κόπτωσι τά ξύ
λα, νά θηρεύωσι τήν άγρίαν νήσσαν, καί αίτινες 
ούχ ήτταν γινώσκουσι νά συμπεριφέρωνται καλώς έν 
τοϊς σαλονίοις.

«Άλλ’ ύμεϊς, αί προσποιούμεναι ήθος Παναγίας 
τεθλιμμένης, αί ποιοΰσαι μορφασμούς αλαζονείας καί 
σεμνοτυφίας, αί εχουσαι όσφύν σφηκός καί χρώμα μο- 
λύβδου, ύμεϊς αί δολοφονοΰσαι τήν μουσικήν, ά- 
κόρεστοι άναγνώστριαι μυθιστορημάτων καί διηγη
μάτων απρεπών, αιχμάλωτοι τής μόδας καί τέκνα 
τής οκνηρίας, νομίζετε ότι τά πέλματα τών ύποδη- 
μάτων σας τά ώς χάρτης λεπτά, αί μετάξιναι κνη- 
μϊδες καί αί έκ μετάξης έσθήτες ύμών έπέχουσι τό
πον αξίας ατομικής ;

«Όχι, ό'χι, δέν εύρίσκω παρ’ ύμϊν συζύγους καί 
μητέρας έπαξίας τής γηραιάς ’Αγγλίας !»

’Εάν διά τάς Άγγλίδας λέγει ταΰτα ή αύστηρά 
Άγγλίς παιδαγωγός, τί άρα θά έλεγεν έάν καί αλ
λαχού έστρεφε τό βλέμμα καί τόν όξύν αύτής κάλα- 
Fov')...........

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

Έγένετο τρίτη έπιτεθεωρημένη έκδοσις τής ύπό 
τοΰ Παύλου Στρετσέμχα ’Ιστορίας της γερμανικής 
εθνικής φιλολογίας. Τήν άφθονον αύτοΰ ύλην ό συγ
γραφεύς κατέταξε σαφώς καί έπισταμένως, διέγραψε 
δέ κάλλιστα καί διά βραχέων τήν φιλολογικήν περί
οδον καί έκαστον τών συγγραφέων εύφυώς καί λογι- 
κώς έχαρακτήρισε. Τό βιβλίον καταντς μέχρι τών 
νεωτέρων χρόνων, είνε τερπνόν καί διδακτικόν καί 
αρμόδιον πάση τάξει ανθρώπων, ώς κρίνουσιν αύτοί 
οί Γερμανοί.

— Προ τινων έτών ο Γουσταΰος Ράς καί ό Σπυ
ρίδων Γόπτσερικ περιήλθον τό Μαυροβούνιον, ό μέν 
κυρίως ώς περιηγητής, ό δέ έξ άλλης τίνος συμπά
θειας. Άλλ’ ήδη ό Βερνάρδος Σβάρτς έξέδωκε νεώ- 
τατον έργον περί τής έν τφ Άδρία ορεινής έκείνης 
χώρας. Ό φυσιοδίφης συγγραφεύς ονομάζει τό σύγ
γραμμα Το Μαυροβούνιον. Περιγραφή τής έσω χώ
ρας μετά γεωγραφικού σχεδιάσματος, έν Αειψίς, καί 
κυρίως μέν έρευνΧ τήν φύσιν τής χώρας, άλλ’ είςέρ- 
χεται καί εις τά ήθη καί έθη, άκριβώς χαρακτηρίζων 
τούς ανθρώπους, τόν βίον αύτών, τούς θεσμούς, τά 
πολιτικά πράγματα, άπρολήπτως μέν, αλλά καί ε
πιεικώς όμ.ιλών περί τής χώρας, τοΰ λαοΰ καί τοΰ 
ήγεμόνος.

— Άπό τής ίδρύσεως γερμανικής βασιλείας ή νο
μοθεσία τών Γερμανών μεγάλως καί έν γένει ήλλοι- 
ώθη, έφ’ ω σκόπιμον ένόμισεν ό έν Βερολίνφ J. Gut- 
tentag, τη συνεργασία πολλών διασήμων νομομα
θών, νά συλλέξη τούς νόμους τοΰ αύτόθι δικαίου, έν 
μεγάλφ συγγράμματι, έπιγραφομένω Νομοθεσία τής 
Γερμανικής βασιλείας από τής 'ιδρύσεως τοΰ βορειο- 
γερμανικον συνδέσμου μέχρι τοΰ νΰν. Τά γερμανικά 
περιοδικά παρέχουσι σύντομον άνάλυσιν τοΰ βιβλίου 
τούτου καί συνιστάσιν αύτό τοϊς περί τά νομικά α- 
σχολουμένοις.

— Ή Έμμα Μαντάυφελ, πολλά άχρι τοΰδε γρά- 
ψασα καί ποιήσασα χάριν τών φιλοκάλων καί φιλό
πονων νεανίδων, έξέδωκεν ήδη έν Χαρβούργη καί Βι- 
βλιάριον μονογραμμάτων. Έν είκοσι φυλλαδίοις 
παρέχει συλλογήν καλλιτεχνικώς πεπλεγμένων γραμ
μάτων κεντήματος, διαφόρου μεγέθους καί μετά πολ
λών διακοσμ.ήσεων. Παν φυλλάδιον περιέχει εν γραμ.- 
μα, συμπεπλεγμένον μετά πάντων τών λοιπών, ου- 
τω δέ έκάστη σύνδεσις γράμματος δίς εμφανίζεται- 
π. χ. τό ΑΣ ζητητέον έν τω Α καί έν τώ Σ. Έκα
στον φυλλάδιον συνοδεύει καί έρυθρός και κυανούς 
χάρτης, έφ’ ού ή κεντώσα άμέσως δύναται νά ιχνο
γραφήσω) τό μονογραμμ,α. Νοείται οίκοθεν ότι οι διά
φοροι συνδυασμοί πάντων τών γραμμάτων δεν είνε 
καλοί, διότι πολλά γράμ.ματα άποστρεφονται τοι- 
αύτην σύζευξιν. Άλλ’ όμως τά πλεϊστα επέτυχον 
τοΰ σκοπού.

— Πολλαχώς βελτιωθείς έξεδόθη έσχάτως (32 
έδκοσις) ο τού Χύβνερ Πολιτειογραφικος χίναή χα
σών τών χωρών τής γης, έν Φραγκφόρτη, παρα τώ

67.
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W. Rommel. Ό μέγας πίναξ, τιμώμενος 50 pf. 
αρμόζει ιδίως είς γραφεία. Χάριν προχείρου χρήσεως 
γενήσεται έκδοσις μικροΰ σχήματος, δπερ έσται Χίαν 
ωφέλιμον, κοσμούν άρια καί πάν γραφεϊον. Τοΰ εγχει
ριδίου τούτου τιμή 75 pf.

— Έν ταϊς έβδομαδιαίαις έφημερίσιν άριθμεϊται 
νΰν καί ό έν Βερολίνφ έκδιδόμενος Τασ'ζ'μοζεγζοζγ δρ- 
γανον τοΰ συνδέσμου τών γερριανών υπηρετών (καφε
νείων ξενοδοχείων κτλ. ) Ή έφημερίς αΰτη είνε διε
θνής, περιε'χουσα τά τών έπιτηδευριάτων έν γένει καί 
συντάσσεται ύπό τοΰ διδάκτορας Καρλόττη.

— Έν μιά καί τή αύτη έβδομάδι έκάησαν τρία 
θέατρα, τό έν Βερολίνφ έθνικο'ν, τό έν Στοκτόνγ καί 
τό έν Μαντού·/) θέατρον Άνδρεάνη.

—- Έκατοντάκις ήδη έδιδάχθη έν Παρισίοις ή 
Φεδδρα τοΰ Σαρδοΰ, καθ’ άπαντα τοΰτον τόν χρό- 
νον είςπραξαμένη 834,285 φράγκων. Ώςτε καθ’ η
μέραν είχε πρόςοδον έπέκεινα τών 8300 φράγκων.

— Κατ’ αύτάς έν Πορτογαλλίγ έδιδάχθη τό πρώ
τον βαγνέρειον μελόδραμα. Έν τώ έν Αισβώνρ θεά— 
τρφ τοΰ αγίου Καρόλου θαυμασίως έπέτυχε τό ^/όεγ- 
γρυν. Τό Jornal do commercio ένθουσιωδώς όμι- 
λεί περί τής καλλιτεχνικής ταύτης έπιτυχίας καί 
ύπερεκθειάζει τήν βαγνέρειον μουσικήν, τέως έν Λι- 
σβώντ) ούσαν γνωστήν μόνον έκ τινων μικρών συμ
φωνιών. Είς τήν πλήρη έπιτυχίαν συνετέλεσεν ή τε 
δλη παράστασις καί ή σκιαγραφία.

— Ό εν Πράγα σύλλογος τών άντιπροςώπων, πα- 
νηγυρίζων τήν έναρξιν τοΰ βοημικοΰ εθνικού θεά
τρου, προύκήρυξεν αμοιβήν 2000 φλωρινίων χάριν 
τοΰ καλλίστου πρωτοτύπου δράματος έκ τής ιστορί
ας τής Πράγας. Ή αποστολή παντός δράματος δέ
ον νά γείνγ κατά τοΰτο τό έτος.

— Πρός άμυδράν μέν, άλλ’ ικανήν γνώσιν τής 
διαδόσεως καί σημασίας τών γλωσσών τών μάλλον 
•ημερωμένων λαών τής γής, άντί πάσης άλλης πλη
ροφορίας άρκεϊ ή άπαρίθμησις τών έκδιδομένων έφη
μερίδων. Κατά τό News paper and Bank Directory 
fy Hubbard, έκδίδονται 34000 έφημερίδων, έν 116, 
000,000 άντιτύποις. Τών έφημερίδων τούτων 16, 
500=48,5 °/0 είνε άγγλικαί, 7600=22,4 °/θ γερμα- 
νικαί, 3650=1 0,7 θ/θ γαλλικαί, καί 1600=4,7 θ/° 
ίσπανικαί. Αί άλλαι γλώσσαι σχεδόν ούδέν σημαί- 
νουσιν έν τή παγκοσμίφ συγκοινωνίγ. Ή πώλησις 
έφημερίδων μεγίστη είνε έν τοϊς ήνωμένοις κράτεσι 
τής ’Αμερικής, ένθα πωλοΰνται πλείω τών 2,600, 
000,000 αντιτύπων. Έν Μ. Βρεττανία καί ’Ιρλαν
δία πωλοΰνται 2,260,000,000 αντιτύπων.

— Οί εν Βιέννη Βίντερ καί Σα έλαβον τό προνο
μίαν νέας έφευρέσεως, ύπ’ αύτών γενομένης, ήτοι τής 
έξ έλαχίστων φωτογραφημάτων κατασκευής εικόνων 
φυσικού μεγέθους. Ή λεγομένη Λινογραφία, ούχί έπί 
χάρτου, άλλ’ έπί λινού ύφάσματος γινομένη, άπαι- 
τεϊ τήν χρήσιν ηλεκτρικού φωτός, δύναται δέ έκ κα
λών φωτογραφημάτων σχήματος έπισκεπτηρίου, νά 
παρασκευάση ζωηράς εικόνας είς ήμισυ καί δλον φυσι
κόν μέγεθος, έτι δέ καί είς σχήμα δύο μέτρων ύψους.

— Ό έν Παρτεγκίρχεν αύλικός φωτογράφος Β.

’Ιωάννης, γνωστότατος έπί τοπογραφικοΐς έκ τής ά
νω Βαυαρίας καί τοΰ Τυρόλου φωτογραφήμασιν, έπε- 
νόησε συσκευήν, δι’ής φωτογραφοΰνται θηρία, έν δρυ
μούς βιοΰντα έλεύθερα. Έν τόπω τινι τοΰ δάσους, μή 
έχοντι δένδρα, έν ω συνήθως έρίζουσι τά θηοία καί ον 
βλέπει ο θεατής έκ καταλλήλου σημείου, τίθεται φω
τογραφική μηχανή, έκ τών καλούμενων στιγμιαίων, 
κοινωνοΰσα μετά τοΰ είρημένου σημείου, δπου είνε ό 
θεατής, δι’ ήλεκτρομαγνητικοΰ σύρματος, 'Απλή πιέ
σει κομβίου άνοίγει καί κλείει ό θεατής τά έπιθέμα- 
τα τής μηχανής, άμα ίδών θηρία έπί τοΰ μνημονευ- 
θέντος ψιλού μέρους τοΰ δρυμώνος, καί πάραυτα φω
τογραφεί αύτά.

— Ή άπό τής 3 μέχρι 1 1 προςεχοΰς ’Ιουλίου έν 
Άμβούργφ γενησομένη διεθνής γεωργική έκθεσις ζώων 
θά μείνη άξια μνήμης, ώς ή πρό έτών είκοσι πρώτη 
διεθνής έκθεσις χάριν τής καθ’ δλου γεωργίας. Αί 
τής προςεχοΰς ταύτης έκθέσεως άγγελίαι έκθεμάτων 
ίσοφαρίζουσι πρός τάς τοΰ 1863, καίτοι ή είς τούς 
άλλοδαπούς δοθεϊσα προθεσμία λήγει μετά τοΰ ’Α
πριλίου μηνός. Άρα αί μέχρι τοϋδε σταλεϊσαι άγγε- 
λίαι προήλθον έκ μόνης τής Γερμανίας. Έκ τών λοι
πών κρατών μέγα διάφορον έδειξαν ή Αύστρία, 'Ολ
λανδία, ’Αγγλία καί Βόρειος ’Αμερική. Άλλ’ ή κυ- 
βέρνησις τής Αύστρίας δέν ύποστηρίζει τούς θέλοντας 
νά μετάσχωσι τής έκθέσεως ταύτης. Έν ταϊς Κάτω 
χώραις ό βασιλεύς κατήρτισεν ιδίαν έπιτροπήν, άν- 
τιπροςωπεύουσαν τήν χώραν έν τώ διεθνεϊ τούτω ά- 
γώνι. Έν ’Αγγλία, είςηγήσει τής Royal Agricul
tural Society, κατηρτίσθη, προεδρεύοντας τοΰ λόρ
δου Βέρνονος, ή English Committee for the Ham
burgh Exhibition 1883 καί τό συνέδριον τής βορείου 
’Αμερικής ώρισε 30000 δολλαρίων, χάριν άποστο- 
λών είς τήν έκθεσιν ταύτην. Έν Αύστρία κατηρτίσθη 
έπιτροπή, προεδρεύοντας τοΰ κόμητος Τράουτμανς- 
δορφ, ίνα πέμψη είς τήν έκθεσιν αύστριακούς ίππους. 
Κατά τάς τελευταίας πληροφορίας, ή έκθεσις θά κα- 
ταλάβη άπαν τό μεταξύ Αμβούργου καί Άλτόνης 
πεδίον τον Άγιον Πνεύματος, ού τό έμβαδόν είνε 
περίπου 300,000 τετραγωνικά μέτρα.

— Έάν άληθεύωσι τά λεγόμενα τοΰ Tasmanian 
Mercur, ή Τασμανία θά γείνη μετ’ ού πολύ Πακτω
λός τών χρυσοθηρών. ‘Υπό τριών χρυσωρύχων έκο- 
μίσθησαν είς Λατρόβην μεγάλοι βώλοι χρυσού, εύρε- 
θέντες παρά τόν ποταμόν ‘Ρόκην, μεταξύ Μούντ καί 
τής δυτικής άκτής. Ό μείζων βώλος έλκει άνω τών 
25 πφουντίων, ό έλάσσων 3 πφούντια. Ή άξια 
τοΰ δλου ευρήματος είνε 2000 καί’έπέκεινα λίραι 
στερλίνα ι.

— Ό έν Νέα Ύο'ρκη A. Bliven έναυπήγησε τό 
άτμόπλοιον Μετέωρον, δπερ κατά δύναμιν καί τα
χύτητα θά ύπερβή παν δ τι μέχρι τοϋδε έποίησεν ό 
νωθρός Εύρωπαϊος. Τό Μετέωρον είνε δοκίμιον καί 
κατ’ αύτό θά γείνωσιν άλλα. Περιέχει μηχανήν 1600 
ίππων, έν ώ άτμόπλοια τοΰ αύτοΰ μεγέθους (156 
πόδας μήκους) συνήθως άρκοΰνται είς τό όγδοον τοΰ 
άριθμοΰ τούτου. Ή έλιξ κατά λεπτόν ποιείται 350 
στροφάς. Έτι μεγαλοπρεπέστερον είνε τό δλως έπί-

δείξη άν έν τή εταιρεία ταύτγ κεϊται τό σπέρμα γερ
μανικής ’Οξφόρδης.

— Κατά τά τελευταία 1 5 έτη τόσον ταχέως ηΰ- 
ξησε τό Βερολϊνον, ώςτε τινές τόν πληθυσμόν αύτοΰ 
ύπέλαβον ώς ύπέρ πάντα άλλον προκόψαντα. Καί δ- 
μως'πάντες, ίδίγ δέ οί Βερολίνειοι, σφοδρά έξεπλάγη- 
σαν μανθάνοντες δτι τό Βερολϊνον δέν πρωτεύει έν 
ταϊς γεργανικαϊς πόλεσι κατά τόν ταχύν πληθυσμόν. 
Κατά τόν αύτόν χρόνον τό Άννόβερον ύπερέβη τό Βε
ρολϊνον περί τά 44°/0- ή Στουτγάρδη ύπερβαίνει αύ
τοΰ κατά 4 1,5θ/°, Λειψία 4 0°/ο, έτι δέ καί πολλαί 
άλλαι τής μέσης Γερμανίας πόλεις ύπερβαίνουσι τό 
Βερολϊνον κατά τόν ταχύν πληθυσμόν τών κατοίκων.

— Κατά τό παρελθόν έτος έκ γερμανικών λιμένων 
άπέπλευσαν μ.ετανάσται γερμανοί πλείους τών 232, 
210, έν ω κατά τό 1881 ήσαν 247,346. Καί έκ 
μέν τοΰ λιμένος Αμβούργου άπήλθον 113,221, έκ 
δέ τοΰ τής Βρέμης 117,249 καί έκ Στεττόνης 

" 1740.
—Ή πριγκίπισσα τής Ούαλλίας έπ’ έσχάτων σφο- 

δρώς άπεδοκίμασε τήν έκ νέου είς τόν ιματισμόν τών 
γυναικών είςαγωγήν τοΰ ύποτονίου1. Τόσω μάλλον 
είνε εύάρεστος ή άποδοκιμασία αΰτη, δσφ προέρχε
ται άπό τοιαύτης ήγεμονίδος. Ούτως ή αϊσθησις τοΰ 
καλοΰ νίκα τήν δικτατορικήν άλαζονείαν άνοητοτά- 
του καί άπεχθεστάτου νεωτερισμού, δυναμένου λίαν 
νά διαδοθή. Ήδη πολλαί άγγλίδες, ειδήμονες τοΰ 
καλοΰ, σαφώς άπεφήναντο ύπέρ τής γνώμης τής πριγ- 
κιπίσσης καί άληθώς πάσα γυνή οφείλει νάποκρούΛι 
τό ύποτόναιον, ώς άπειλοΰν νά παραμορφώσή τό 
θειον γυναικείον σώμα.

1. Crinoline.

ΙΤΟΙΈΪΣΙΣ.

ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.

Λ.'. Το πέλαγος.
(Έκ τοΰ πλοίου).

ΧιΛιάδες κύματα μετρώ 
'Σαν φίδια θυμωμένα, 
'Στοΰ πΛοίου σπάνουν τό π-Ιευρό 
Κι’ αφρίζουν Λυσσασμένα.

Καί. βρέχουν μέ πικρό άφρό 
Τό κίτρινό μου στόμα, 
Πώς σ’ άφηοα δέν ήμπορώ 
Νά τό πιστεύσω ακόμα.

Κι’ άν ην’ τά κύματα πο.ί.Ιά 
Πικρό άφρό κι άν πίνω, 
Είναι ποΛύ πΛέον πικρά 
Τά δάκρυα ποΰ χύνω.

πεδον άτμόπλοιον τοΰ πλοιάρχου Αούνδβοργ, έχον 
τέσσαρας μηχανάς, 18,000 ίππων κκί περιλαμβά- 
νον 1600 έπιβάτας. Άμφότερα τά άτμόπλοια ταΰ
τα διαπλέουσι τόν ’Ωκεανόν έν ήμέραις 6 — 7,
ώςτε ό άπό Νέας Ύόρκης είς Λονδϊνον καταπλέων 
κερδαίνει τούλάχιστον δύο ημέρας.

Λέγεται δτι έν τώ μέλλοντι καθ’ έκάστην θ’ απο- 
πλέη τοιοΰτο άτμοκίνητον πλοϊον.

— Ήρξατο ή κατ’ εύθεΐαν Βερολίνου καί Μόσχας 
τηλεγραφική σύνδεσις. Αί γενόμεναι άπόπειραι δια 
τοΰ 2285 χιλιόμετρα μετροΰντος σύρματος τοσοΰ- 
τον έπέτυχον, ώςτε άπό τοϋδε είνε δυνατή ή ανταλ- 
λή τηλεγραφημάτων μεταξύ τών δύο πρωτευουσών.

— II ύπό τής διευθύνσεως τών σιδηροδρόμων 
Αγίου Γοθάρδου σκοπουμένη ίδρυσις αστραπιαίας 
γραμμής θά είνε σπουδαίος νεωτερισμός έν τή γενι
κή συγκοινωνία. Ό νεωτερισμ,ός ούτος άρξεται από 
τής 1 Ιουνίου τοΰ παρόντος ένιαυτοΰ, κατά τήν ε- 
πικειαένην έπικύρωσιν τοΰ θερινοΰ δρομολογίου. Εκ
τός τών μέχρι τοϋδε ταχειών αμαξοστοιχιών, ή α
στραπιαία γραμμή καθ’ ήμέραν θά κινήται μεταξύ 
Αυκέρνης καί Μεδιολάνων (διά τοΰ Monte Cenere), 
έχουσα μόνον πρώτης τάξεως οχήματα καί καθ’ ο
δόν θά ίσταται μόνον έν Αουγάνω, έκτος σημείων 
τινών, δπου ή ύπηρεσία άπαιτεϊ. Ή αμαξοστοιχία 
αΰτη έχει καί όμοίαν τινά προςθήκην, χάριν τής 
Ζυ?ίχΥ1ί· . & , , ,

— Οί άμερικανικοΐ σιδηρόδρομοι έχουσι νΰν εν ε
νεργείς 17,000 άτμαμαξών, οί δέ πρός τοΰτο άν
θρακες, τό ύδωρ, τό έλαιον, αί έπισκευαί, οί μισθοί 
τών μ.ηχανικών άπαιτοΰσι 400,000,000 μαρκών, 
ήτοι πάσα άτμάμαξα κατ’ έτος άπαιτεϊ σχεδόν 20, 
000 μαρκών.

— Ό πολλάκις μνημονευθείς ιδιαιτέρως αστρα
πιαίος σιδηρόδρομος μεταξύ Λονδίνου, διά Παρισίων 
καί Βιέννης, καί Κωνσταντινουπόλεως, έπεδοκιμάσθη 
ύπό τών άντιπροςώπων τών διαφόρων τούτων κρα
τών. Τήν έπιχείρησιν άναλαμβάνει ό έν Βρυξέλλαις 
διεθνής σιδηρόδρομος. Πάσα αμαξοστοιχία θά έχν) 
τουλάχιστον δύο ύπνωτήρια, νεωτάτης κατασκευής, 
έν έστιατόριον καί δύο άποθήκας σκευών. Θά τρέχγ 
κατ’ εύθεΐαν έκ Παρισίων είς Γιούργεβον. Άπό ταύτης 
δέ τής πόλεως κατ’ εύθεΐαν θά μεταβαίνωσιν είς Ρου- 
τσούκι καί Βάρναν, κάκεϊθεν δέ δι’ άτμοπλοίων είς 
Κωνσταντινούπολιν. Κατ’ άρχάς δίς καθ’ εβδομά
δα θά κινήται ή άμαξοστοιχία αΰτη κατ’ άμφοτέρας 
τάς διευθύνσεις, Ή μεταξύ Παρισίων καί Κωνσταντι
νουπόλεως πορεία θά διαρκή όγδοήκοντα ώρας, ήτοι 
30 ώρας όλιγώτερον τής νΰν γινομένης.

— Κατά τόν προςεχή ’Ιούνιον γενήσεται έν Ρίω 
Ίανείρφ φιλολογικόν συνέδριον, μετά έκθέσεως, ής θά 
μετάσχη τό Βερολίνον, πέμπον ιχνογραφήματα σχο
λείων και άλλων διδακτικών μέσων.

— Τό γεωγραφικόν συνέδριον κατά τό έτος τοΰ
το συγκροτηθ ήσεται έν Μονάχω.

— Έν Βερολίνφ συνέστη άκαδημαϊκή εταιρεία Ι
στίων και κωπών. Ό κανονισμός έδόθη τφ πρυτάνει 
τοΰ πανεπιστημίου πρός έπικύρωσιν. Τό μέλλον θά
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It'. Τα άστρα.
(Έκ τοϋ πλοίου.)

Τ’ άστρα ’πάνω ’ατά ’ύηΛά 
Βγαίνουν κάθε βράδυ 
"Οταν κάτω χαμηΛά 
ΞαπΛωθή σκοτάδι.

Φέγγουν δίχως νά κουνούν, 
Λάμπουν καρφωμένα, 
"Οπως άΰπν’ άγρυπνοΰν 
Μάτια πικραμένα.

"Οπως άγρυπνα θρηνοΰν 
Τά δικά μου ’μάτια, 
Ποΰ έχω στήθια καί πονούν 
Και καρδιά κομμάτια.

'Βρίσκομαι ’στην ζενητιά 
"Εχασα τδ φώς μου· 
Γύρω μου πυκνή νυχτιά, 
θάνατος εμπρός μου.

Χύνω δάκρυα ποΛύ 
Καί φαρμακωμένο, 
Ποΰ χωρίς νά ωφεάρ 
Χύνεται χαμένο,

"Οπως κι’ άπ’ τδν ουρανό 
Τ' άστρα ποΰ κυΛοΰνε, 
"Αδικα μέσ’ ’ς τδ κενό 
Καίνε καί σκορπούνε.

Γ'. Ή εικών σου.
(Έκ της άτμαμάςης).

Ώς θύεΛΛα Λυσσώσα
Άδιακόπ,ως τρέχω 
Τδ βΛέμμα είς τά δσα 
Παρέρχονται προσέχω.

Π.Ιην κοπιάζω μάτην· 
Ούδέν τι διακρίνων 
Υφίσταμαι απάτην 
Ώς μαγικών ονείρων.

Τά νέφη με τούς Λόφους 
Τά δένδρα μέ τάς κρήνας 
Συγχέοντ’ είς άσοφους 
ΣτροβίΛους και είς δόνας.

Πτηνά μετά πετάΛων 
Καί Λίθοι μετά φύΛΛων 
Ώς χώνευμα μετάΛΛων 
Συμφύρονται ποικίΛον.

Αόριστόν τι χρώμα, 
Άδιακόπως νέον 
Συγχέον μέν τδ δμμα 
ΆΛΛά άεί ώραιον.

ΠΛην σταθεράς τδ ρέον 
ΕΙκόνος είναι βάθος, 
"Ην ζωγραφεϊ άκμαιον 
Τδ άσβεστόν μου πάθος.

Ό κόσμος οΛος ρέει 
Όρα τδ δμμα χάος· 
ΆΛΛ’ ή είκών σου πΛέει 
’Εμπρός μου άεννάως.

Λ". ΊΙ σκεά μ.ου.
(Έπί τών κορυφών).

Έπί απροσίτων βράχων 
"Ισταμαι νυχθημερόν, 
Άπο Λίθων άταράχων 
ΒΛέπω κάτω τδ νερόν.

Πέριζ φρικαΛέος κρότος, 
ΛάΛημα θεοΰ σεμνόν, 
Καταρράκται άνενδότως 
Θραύονται κατά κρημνών.

Τδ άφριζαν ύδωρ φθάνει 
Ώς άπδ χρυσών κρουνών 
"Οπου άργυρα Λεκάνη 
Κάτοπτρου τών ουρανών.

Λίμνη, κυανή παρθένος, 
Αιαυγής ώς ό αιθήρ, 
’Εν ή μέχρι τοΰ πυθμένας 
ΣτίΛβει πας χρυσοΰς άστήρ·

Παίζουν τ’ άργυρα νερά της 
Και ό ήΛιος όμοΰ" 
Και ή έπιφάνειά της 
Φώς, καί σκότος ο’υδαμοΰ.

ΆΛΛ’ ιδού κηΛίς προβάΛΛει 
ΠεΛωρία, σκοτεινή· 
"Οπως [Εριννύς τις άΛΛη, 
ΜέΛη φοβερά κινεί.

Είν’ ή πένθιμος σκιά μου 
Φάσμα στυγερόν ποΛύ, 
"Ινα παύσουν τά δεινά μου 
Πρός τδ ύδωρ μέ καΛεϊ.

"Ετοιμος είμί νά πέσω 
Μετά τών καταρρακτών 
"Οπως πόνους άποσβέσω 
Ημερών τε καί νυκτών.

ΆΛΛ’ εγόησε κραυγή τις 
αΣ’ άγαπώ! μή πέσης, μή ! » 
Πόθεν ήΛθον ή φωνή της 
Κ’ οϊ ψευδείς της στεναγμοί ;

Ε'. Πρόκλζ4σις. 
(Ενώπιον τοϋ καταρράκτου).

Άφοΰ είσαι κρύα μάρμαρο 
Καί άπονη σάν πέτρα, 
Αέν έρχεσαι νά θρονισθής 
Μέσα στον καταρράκτη;
Νά Λούζουν κρούσταΛΛα νερά 
Τδ Λιγνρδ κορμί σου, 
Νά σχίζωνται ατούς ώμους σου, 
’Στά στήθια σου νά παίζουν, 
Στεφάνι νά ’χης τδν άφρό, 
Καί χτένι σου τδ ρέμα, 
Καί τής γΛυκιάς σου εύμορφιας 
Καθρέπτη το ποτάμι, 
Καί τραΐς τούς κόμπους τοΰ νεροΰ 
Ποΰ θά γενοΰν διαμάντια 
Άπδ τής μαύρης σου ματιάς 
Ταϊς φΛογεραις άχτϊνες ; 
ΝάΛθω καί 'γώ ’στά ποδιά σου 
Νά τά γΛυκοφιΛήσω, 
Νά ζαπΛωθώ μέσ’ ’στο νερό 
Νά σβύσω τδν καϋμό μου, 
Καί κρύος βράχος νά γενώ 
Κ’ εγώ ώσάν εσένα, £ 
Νά ζήσωμε ζευγαρωτοί 
Αύο κομμάτια πέτρας ;

ST'. Προς τήν ανθοπώλην.
(Παρά τήν όχθην.)

Τής άνθοδέσμης σου τήν δρόσον 
Μοί συνιστας, καΛή μικρά· 
ΆΛΛ’ αγνοείς, παιδίον, Άοσον 
Είναι τά χείΛη σου πικρά.

Ναι ! τδ μικρόν πικρόν σου στόμα 
Προφέρει Λόγον φΛογερόν- 
Τί πρός έμέ τδ στίΛβον χρώμα 
Τών ρόδων σου τών δροσερών ;

"Αχ ! ζή μακράν είς άΛΛην πόΛιν 
ΉΛέγουσα πώς μ’ αγαπά.
Μέ τής αυγής τήν δρόσον δΛην 
Έκεϊ δέν φθάνουσι νωπά.

Τί ; δέσμην διά φίΛην χεΐρα 
Άνθέων «μή μέ Λησμονείς 
Μέ περιπαίζει μαύρη μοίρα 
Καί σύ, μικρά, δέν μέ πονεις.

Τά κυανά σου ταΰτα άνθη 
Έπαΐται χΛιαράς στοργής, 
ΠΛηροΰσι, καίτοι έμαράνθη, 
τδ στήθος μου πίκρας οργής.

ΆΛΛ' άΛΛη χειρ άς μή μοΛύνη 
Τά άνθη σου τά δροσερά· 
’Ιδού τοΰ ποταμού ή δίνη, 
Τά σύρουν ήδη τά νερά.

Πάν δι 'εκείνην ώρισμένον, 
ΒεΰήΛου άποστάν χειρός, 
'Άς χωνευθή κεκάθαρμένον 
Αι ύδατος, διά πυράς.

Κ έγώ δ τόσον ίδικός 
"Ας Λείψω πΛέον έκ τής γής· 
"Ας μ’ άφανίση κεραυνός τις, 
"Η θάΛασσα, ή καταιγίς.

X’. Προς τον Αθίγγανον.
(Παρά τήν τράπεζαν.)

’Απδ τά πεΛάγη πέραν 
Πέραν άπδ τά βουνά, 
Μή οϊ άνεμοι σοΰ φέραν 
Τόνους άπ’ τά μακρινά ;

Τδ πικρό παράπονό της 
Τδ βιοΛί σου τραγουδεϊ;
"Η τδν μαΰρο στεναγμό της, 
Παίζει ή βραγχνή χορδή ;

Παΰσε πια γιατί μοΰ καίει 
Τδ βιοΛί σου τήν καρδιά
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Τήν ακούω οτι κλαίει, 
Μέσ’ ’στην 'ήσυχη βραδιά.

Πώς τήν άφησα μονάχη 
Νά στενάζη, νά πονή.
Και πώς άντηχοϋνε βράχοι 
Την κλαμένη της φωνή !

θ'. Όπτασεα.
(Έχ της κλίνης.)

Σ’ είδον χθές εις τ’ δνειρόν μου, 
Αλλ' ούχί εις τδ πλευράν μου, 
Συνωμίλεις μέ τιν’ άλλον· 
Ήτον εύσαρκος τις νέος 
Εύχαρις, κομψός, ωραίος 
’Έχων μύστακα μεγάλον.

Η'. Πρός τόν έσπερον. 
(Κατά τόν περίπατον).

Ώ άστρον γλυκύ, 
Μή δύον μ’ άφήσης !
Ακτίς φιλική, 
Είσέτι μή δύσης!

Σύ βλέπεις μακράν 
Το φώς της ζωής μου, 
Κ’ εδώ τήν πικράν 
Πληγήν τής ψυχής μου.

Το στίλβον σου φώς 
Πληροϋται γαλήνης· 
Συλλάμπει σαφώς 
Το βλέμμα εκείνης.

Νύν, φώς Ιλαρόν, 
Τοξεύεις σπινθήρας, 
Νά παίζουν ορών 
Τούς δύο φωστήρας.

Το φώς σου δειλόν 
Νυν βάφετ’ ώς αίμα.
Πύρ στέλλει θα.Ιον 
Τδ φλέγον της βλέμμα.

Μορφής ποθητής
Ώς κάτοπτρον, χύνεις 
Γαλήνην, άχτίς, 
Εις στήθη οδύνης.

Ανέσπερος ούν 
Μέν’, έσπερε φίλε, 
Ενόσω λυσσοϋν 
Αι μόΐραι όργίλαι.

Είχετε συνομιλίας
Και περιπαθείς κ’ άλλοιας·
Έγελάτε κ’ έθρηνειτε·
Καί ήκούετο συγχρόνως 
Μουσικός κιθάρας τόνος, 
Αοράτου—εννοείται.

Κ’ ήρχισεν αυτός νά ψάλλη 
"Οτι δέν υπάρχει άλλη 
Κόρη δπως σύ ώραία.
Πώς τά βλέμματά σου θεία, 
Καί ή ρίς σου εξαίσια, 
Και τά μέλη σου ακμαία.

Πώς ώς τδ γλυκύ σου στόμα 
Αέν τοϋ έτυχεν ακόμα, 
Νά ίδή καί νά φιλήση· 
Καί πώς δτι έπεθύμει, 
Κράζων άχ I ν.α'ι φεϋ ! καί οϊμοι! 
Εις τούς^κόλπους νά σέ κλείση.

Σύ δ’ εις τάς θερμάς του φράσεις, 
Τρέμουσα καιρόν μή χάσης, 
Μάγων έρμαιον κολάκων, 
Τον άρπάζεις καί τόν σύρεις 
Προς τά χείλη σου φρενήρης 
Έκ τών δύο του μυστάκων.

Τούς δακτύλους τότ’ εκείνος 
Πλέκει — τί χυδα'ιον κτήνος ! — 
Εις τήν άπλεκτόν σου κόμην· 
Και έρωτικώς σέ φέρει 
Πρός μεμακρυσμένα μέρη, 
Μέ τοϋ Γολιάθ τήν ρώμην.

Πρός τήν λείαν σου φαλάκραν
Μέ ευαισθησίαν άκραν 
Ό καλός σου έμειδιά.
Τά δέ χείλη του γελώντας 
'Ησαν φρικαλέα δντως, 
Τών χειλέων παρωδία.

Εις τήν θέαν σας δέ τέλος 
Μοί έπήλθε τόσος γέλως, 
"Ωστ έξύπνησα καγχάζων. 
Τό δέ, προσκεφάλαιόν μου, 

■— Φαίνετ’ έκ τών καγχασμών μου — 
*Ητον αλμυρόν και στάζον.

Τούς δαίμονας έξάγει
Ή τών ταρτάρων γέεννα 

λυτούς.
Ζητεί νά καταφάγη 
ώς πειναλέα λέαινα 

θνητούς.

Φωναί παντού καί θρήνοι 
Θανάτου προμηνύματα 

δεινά,
Ποϋ άρά γε έκείνη
Τά άστατά της βήματα 

πλάνη.;
Λποαπμος.

"Ολως κατ’ εύχήν αϊ τρίχες, 
"Οσας εις τάς χεΐρας είχες, 
Μένουν εις τά δάκτυλά σοϋ, 
Και ή κόμη ή χρυσή σου 
Εις τάς χείράς του εξίσου.— 
Τήν κατάστασιν φαντάσου !

I'. «Ι’ροντες.
(Κατά την τρικυμίαν.)

Φωναί παντού καί θρήνοι 
Θανάτου προμηνύματα 

δεινά !
Σφοδρά ανέμων δίνη 
Λευκά ύψόνιι κύματα 

βουνά !

Άφρίζων νά καλύψη 
Ό πόντος τήν ύφήλιον 

ποθεί.
Καί σκότος εις τά ύψη 
Έπιπροσθεί τδν ήλιον 

βαθύ.

Λυσσώντα τά στοιχεία 
Μετά άγριας μαίνονται 

χαρας.
'Όμβρου ροαί έν βίοι 
Έπί τής πριν κυμαίνονται 

ξηράς.

Τήν βίαν τών ανέμων 
Βρονταί άναχαιτίζουσι 

φρικταί.
Τό πάν άκούει τρέμον, 
Αι άπορρώγες τρίζουσι 

άκταί.

Ή αστραπή φωτίζει 
ταχεία ώς διάνοια 

τήν γην, 
Κι δ κεραυνός κομίζει 
Απ’ άγρια ούράνια 

πληγήν ■’

ΣΠΜ. — Ό φίλος Απόδημος μή έπιτρέψας ήμϊν 
κατ’ ούδένα τρόπον ποιήσασΟαι χρήσιν τοΰ ονόματος 
αύτού, άδικεϊ, δέν λέγομεν εαυτόν, διότι ή άξια αύ- 
τοΰ ού χρήζει νεωτέρων ενδείξεων όπως εκτιμηθή υπο 
τοΰ δημοσίου—άλλα τόν Κόσμον. Ούχ ήττον χαι- 
ρομεν διότι αί στήλαι τοΰ Κόσμου γίνονται στάδιον 
άποκαλύψεως άληθών τινων ποιητών, ών φιλοπονη- 
ματα τοιαΰτα, οία τ’ άνωτέρω, μεστά χαριτος και 
τέχνης ποιητικής, δέν πρέπει νά μένωσι τεθαμμένα 
έν ίδιωτικοϊς χαρτοφυλακίοις. Αλλην αποκαλυψιν 
ποιητοΰ άγνωστου ή μάλλον ποιητριας απροσδόκη
του επιφυλάσσεται ό Κόσμος ποιήσαι εν τώ προσεχεΐ 
αύτού τεύχει.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ.
Ό κ. Σ. I. Βουτυράς, άπέστειλεν ήμϊν το επόμε

νον επίγραμμα ε’.ς άπάντησιν τοΰ* δημοσιευΟέντος εν 
τω προηγουμένω Τεύχει τοΰ Κόσμου περί τής υπ 
αύτού μετά πληρέστατης όντως επιτυχίας φιλοπονη- 
θείσης μεταφράσεως τοΰ Τορκουεμάδα :
Κόσμου ηύμοίρει τοΰ δαίμονος νοΰ ό τεράστιος κόσμος 

πλήν καί τφ κόσμω αύτοϋ κόσμος Ελλήνων φωνή.
Ρέει έκ γλώσσης αύδή γλυκύτερα καί μέλιτος, είπεν 

ό άοοδός ό δτε at Movaat Λοτέ
Έκ Πιερίας έλέλιζον φόρμιγγα, ήδε δ’ έκεϊνος 

άμδροτον γλώσσαν θεών κόσμον τώ κόσμω διδοΰς.

Σ. I. Βοτττρας.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Έν τω ποιήματι Ή Παιδοκτόνος τω δημοσιευ- 

θέντι έν τω προηγουμένω τεύχει διορθωτέα τά έξης :
Σελ. 518. Στήλ. α'. στροφ. ιβ'. στίχ. γ'.

άντί .· νά σπείρης καί ριγοίς
άπάχιωήι: νά σπαίρης καί ριγοίς.

Αύτόθι. Στήλ. β'. στροφ. ιδ’. στιχ. έ.
άντί:
Γενέσθω!. . . ούτω μ’ εκαιον καί αϊ έπιστολαίτου...
άνάγνωθι:
Είεν. . . τά γράμματα αύτοϋ με εκαιον επίσης. . · ·
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TTOTZKLTT^JK.
Τό ϋ^ειρον τοΰ Σκαλιγήρου.1

"Οτε ό ’Ιούλιος Σκαλίγηρος έξύανησεν έιψέτρως 
τούς διασήμους άνδρας τής Ούηρώνος (Verone). εί- 
5ε κατ’ όναρ Βαυαρόν τινα, φε'ροντα τό όνομα Bril- 
gnolus, έγκατεστημένον έν Ούηρώνι άπό τίνος χρό
νου, άλλ’ άγνωστον δλως αύτώ. Έν τω όνείρω τού- 
τφ ό βαυαρός γτιάσατο τφ Σκαλιγήρφ έπί τφ δτι 
έπελάθετο αύτοΰ έν τώ περί διάσημων άνδρών συγ- 
γράμμ-ατι. Ό Σκαλίγηρος, άφυπνισθείς καί άνερευ- 
νήσας έν τή μνήμη αύτοΰ, δέν ήδυνήθη ν’ άναμ.νη- 
σθή τοΰ άνθρώπου τούτου, άλλ’ ούτε δτι έγε'νετό πο
τέ λόγος περί αύτοΰ. Ού/ ήττον, βασιζόμενος είς 
τήν διά τοΰ ονείρου γενομε'νην άποκάλυψιν, συνε'τα- 
ξε στροφάς τινας πρός τιμήν αύτοΰ. Βραδύτερον ό 
υιός τοΰ ’Ιουλίου Σκαλιγήρου, Ίωσή© Σκαλίγηρος, 
περιοδεύων έν ’Ιταλία, έ'μαθεν δτι πράγματι ύπήρχεν 
άλλοτε έν Ούηρώνι διάσημος τις γραμματικός ή σο-

1 ’Ιούλιος Κα'σαρ Σχαλίγησος. διάσηαος φιλόλογος έχ 
Παδούης, γεννηθείς τφ 4484 καί άποβιώσας τφ 1558 
Μετέφρασε λατινιστί έργα τινά τοϋ Άριστοτέλους, τοϋ 
'Ιπποχροίτους καί τοϋ Θεοφροίστου, έγραψε πονήματα 
γραμματικά και ποιητικά, τά τελευταία ταΰτα άνευ α
ξίας. Έν τφ πονήματι αυτοϋ Poetices Hbri VII (1561) 
πραγματεύεται περί τής γενε'σεως καί τοΰ σχοποϋ τής ποι
ήσεως καί κρίνει περί τών διασημοτερων ποιητών. Τό βι 
βλίον τοΰτο εινε μέν έργον πολυμαΟείας, άλλά θεωρείται 
άμοιρον ευθυκρισίας ποιητικής.

φός κριτικός φε'ρων τό όνομα έκεΐνο, συντελε'σας ούκ 
ολίγον είς τήν άναγε'ννησιν τών γραμμάτων έν Ίτα- 
λίη. Τό γεγονός τοΰτο ιστορείται έν τοϊς ποιήμασι 
τοΰ Σκαλιγήρου (πατρος) καί έν ταϊς έπιστολαϊς 
τοΰ υίοΰ.

Ό Αεϊβνήτιος, μνημονεύων παραδόξου τούτου τοΰ 
γεγονότος έν τώ πονήματι αύτοΰ «Νέα δοκίμια περί 
τής νοήσεως τοΰ άνθρώπου», έκφε'ρει έπί τοΰ θέμα
τος τούτου τάς έπομε'νας σκέψεις :

«Φαίνεται πιθανώτατον δτι ό ’Ιούλιος Σκαλίγηρος 
είχε μάθει τι περί Bmgnol, ουπερ καθ’ ολοκληρίαν 
έπελάθετο, τό δέ ό'νειρον ήν μερική έπάνοδος παλαι- 
άς ιδέας, μολονότι δέν έξεδηλώθη παρ’ αύτώ ή κυρί
ως λεγάμενη άνάμ.νησις, ή δεικνύουσα ήμϊν δτι καί 
άλλοτε' ποτέ είχομεν τήν αύτήν ταύτην ιδέαν. Ούτω 
συμβαίνει ένίοτε νά νομίση τις δτι συνέταξε στίχον 
νέον, ένω άνέγνω ποτέ τοΰτον αύτολεςεί εν άρ- 
χαίφ ποιητή. Άλλοτε πάλιν έννοΰμεν μετά θαυμα
στής εύχερείας πράγματά τινα, διότι ε’ίχομεν έννοή- 
σει ταΰτα έν άλλη έποχή, χωρίς νά ένθυμ,ώμεθα τού
του. Ή άντίληψις, καί δταν άκόμη μ.ή ή άρκούντως 
ισχυρά δμως ν’ άναμ,νησθώμεν δτι έσχομέν ποτέ ταύ
την, ούχ ήττον καταλείπει ’ίχνη τινά λανθάνοντα έν 
τώ πνεύματι. Ούδαμώς δέ δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν 
τό έναντίον».

Και τοι δ Κόσμ,ος διανύει τδν όγδοον μήνα άπδ τής ένάρξεως αύτοΰ, ούκ ολίγοι 
τών έν Κωνσταντίνουπόλει αξιότιμων συνδρομητών δέν ένόμισαν άχρι τοϋδε άναγ- 
καίαν την άπότισιν της συνδρομής ούδ’ αύτής τής πρώτης εξαμηνίας, ληξάσης, ώς 
γνωστόν, μεσοΰντος μηνδς Μαρτίου. Έτεροι δέ τινες άναβάλλουσι τήν άπότισιν τής 
όλης συνδρομής είς τήν λήξιν τοϋ έτους, ήτοι είς τήν τελευταίαν άκριβώς ημέραν καί 
ώραν τής λήξεως, ίνα ώσιν (ώς λέγουσιν) έμπορικώς έν τάξει, ίνα δηλ. ώσι βέβαιοι 
δτι έπλήρωσαν έμπόρευμα δπερ έθεντο έν τή άποθήκη αύτών! Οί ούτω φερόμενοι ώ- 
φειλον νά γινωσκωσιν δ'τι έν τω έμπορίω τής δημοσιογραφίας έπικρατεΐ ή τάξις τής 
προπληρωμής, ής άνευ ούδέν περιοδικόν ή' έφημερίς δύναται νά στηριχθή. Έν Εύρώπιρ, 
μολονότι αί έφημερίδες καί τά περιοδικά στηρίζονται έπί σημαντικών κεφαλαίων 
χρηματικών, δμως ούτε έν φύλλον πρδς ούδένα άποστέλλουσιν, άν μή προπληρωθώ 
ή άνανεωθώ τό τίμημα τής ώρισμένης συνδρομής. Ούτος δέ δ λόγος, δι’ δν δ περιοδι
κός τύπος έκεϊ ού μόνον άνέτως κινείται, άλλά -/αί οσημέραι βελτιοΰται καί ποι
κίλλεται· Όθεν παρακαλοϋμεν τούς κυρίους συνδρομητάς ήμών τούς καθυστεροΰντας 
τήν συνδρομήν αύτών ίνα προτιμήσωσι τήν τοιαύτην τάξιν, ένισχύοντες ούτως' ήμάς 
έν τω άγώνι τής συντηρησεως καί βελτιώσεως τοΰ ήμετέρου Περιοδικοί.

’Επίσης παρακαλοΰνται οί έν τω έξωτερικώ κ. κ. συνδρομηταί οί μένοντες έν χώ- 
ραις, έν αίς δέν έχομεν ιδιαιτέρους έπιστάτας ή άνταποκριτάς ίνα άποστείλωσιν 
ήμϊν άπ’ εύθείας τδ άντίτιμον τής συνδρομής.

Ενεκα τής αυρών εορτής τοϋ Άγιου Γεωργίου τδ παρόν Τεύχος διανέμεται σήμερον, 
παρασκευή.


